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भूमिका 

विदितमेवेदं समेषां दद्रैतसिद्धयास्यो प्रन्थो गुरुचन्दिकास्य- 

व्यार्यया समरु्कत्य॒महीशूरराजकीयप्राच्यकोशागारात् प्रकाश्यत 

इति । तत्रे आगमबाघोद्धारान्तमागोऽक्ञानवादान्तमागश्च सम्ुरद्वया- 

तमना सम्बुद्रय वल्स्रयासूर बाचकमहाशयावगतिं नीतो । इदानी 

मवयिष्टपरथमपरीच्छेदान्तमागोऽपि एकमसम्पु्ासना पम्सुद्रय प्रकारितो- 

वते । अभ्या भुरुचन्दिकाया अद्वैतसिद्धौ प्रथमपरिच्छेदपयन्तमेव 

उपरुन्धतया तावत्न्तमेव इयं प्रकाशिता । अवरिष्टपरिच्छेदानामपि 

कृतेरस्या उपलब्धौ तन्मुदरणे वयं सन्नद्धा एव स्मः ॥ 

परथमसम्पुरोषोद्धाते आगमवाधोद्धारच्छिष्टो मागः द्वितीय 

सम्पुटालना प्रकाश्चयिप्यत इति स्खितमपि काविलम्बमसहमाने- 

रस्मामिवीचकानुकूल्याथं स एव सम्पुरद्रयसना विभज्य प्रकाशितः ॥ 

[कि 
धि 

एतत्सम्पुटान्ते वाचकरपौकर्याय सम्धुखत्रयेऽपि अन्थातरेम्य- 

सस्हीतानां परमाणवचनानां जाकरादिरकारादिकरमेण निर्दिष्टः ॥ 

्रनथ्यास्य द्वितीयतृतीयसम्पुटयेुद्रणे त्रय आदश उपयुक्ताः 

तेषु प्रथमः 'क ` सेक्ञकः अम्मत्ाच्यकोागारीय एव । 

हितीयः ‹ ख" ्गकः विचाविशासदेत्यादिषिरदाङ्ितानां आस्थान 

धर्माधिकारिां कुणिगल्-रामसाचिणां सकाशादुपरव्धः ॥ 



11 

तृतो “ग' पृ्ञकः शजगरीवास्तव्यानां विदुपां वि, ए. 

रामचन्द्रशालिणां सकशादुपरन्धः ॥ 

आद्पस्तकदनिन उपकृतवतमिषामुपकारं स्मरामः ॥ 

्न्धस्यास्य द्वितीयतृतीयसम्पुरयोः प्रकाशने बदहूपकृतवतां 

्रीममहाराजपष्तमहापठयास ैतवेदान्तपभघानापध्यायानां आस्था- 

नविदुषां पा. नारायणशा्िमहोदयानामन्तं कृतज्ञतां प्रदशेयाम 

इति शम् ॥ 

11. 9. 2464 ४.4 [14 7 ४. 

(111८741 4110). 
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र [र 3 (~ सव्याख्या उद्ितसिद्धिः 

तृतीयसम्पुटम् 

अदेतसिदिः 

अयाज्ञानवादे अपौपस्युपपत्तः 

जीवस्यानवच्छिन्न्रह्मानन्दाग्रकाश्ान्यथानुपपत्तिथ तत्र 
मानम्। न च जीवस्य ब्रह्मभदेनेव तादगप्रकाश्चोपपात्तिः; जीवबरह्म- 
भेदस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात्। न चानवच्छिन्नानन्दस्यापि प्रका- 
शमानप्रत्यञ्जत्रत्वेनाप्रकाश्चमानत्वानुपपत्तिः ; सरीरग्रतियोगिक- 
स्यात्मनि स्वरूपमेदस्यात्माकारेण प्रकाश्चमानत्वेऽपि भदाकारेणा- 

गुरुचन्द्रिका 

अथाज्ञानवदि अथौपच्युपपात्तिः 

आत्माकारेण--अ।तस्वेन । मेदाकारेण--मेदतेन 



2 सव्याख्यायामदेसिद्ौ प्रथमः 

प्रकादरमानतबदपान्तरण ब्रह्मणः प्रकश्चमानत्शप्युक्तकारणा- 

विद्यावक्चादुप्रकाशमानत्वोपयततरुक्तत्वात् ॥ 
भ्रमस्य सोपादानत्वान्यथानुपपत्तिरप्यविद्यायां प्रमाणम् | 

न॒ चान्तःकरणदयुपादानप्; अन्तःकरणस्य ज्ञनजनन प्रमाण 

्यपापिषतेन_प्माणाविपयेशुिरप्ादो ज्ञानाजनक 
सपान्तरेण--अवि्योपहितरूपेण । उक्ताकारेण--अनवच्छि्ानन्द- 

ट्पडुदधस्वर्पेण । रुद्ख्पमिदानीं न भातीति भावः । अथवा-- 

स्यान्तेण--शद्धनेैतन्यरूपेण । उक्ताकारेण-पूणोनन्दरूपेण । 
शुद्धस्योपहितधीविषयलेऽप्युक्तषूपरयोरावि्यकमभेदान् पूणानन्दस्य तद्वि- 
षय्वामिति भावः । वस्तुत उपाहतमाने शुद्धमाननियमेऽपि चरम- 

वृततेव॒विरोधिल(त्रका्मनेऽपि चन्द्रादिस्वरूष दृवासन्यविद्या न 
विरुद्धेति ध्येयम् ॥ 

प्रमाणव्यापारसापेक्ष्वेन-विषयगतप्रमाणम्यापारसपिक्षलेन । 
प्रमाणािषये- प्रमाणव्यापारूत्ये । तथाच शुक्तयादौ चश्चरादि- 
प्रमाणन्यापारस्य सम्पयोगादेः" सच््वेऽपि रूप्यदो तदुसत्तिकारीनात्त- 
ज्लञानालूषै तदसत्वत्त्ज्ञानासंमवः । न च --सम्प्रयोगस्येव दोष- 
स्यापि चक्षरादिभ्यापरलमिति -- वाच्यम् ; दोषस्य च्चुरादिजन्यस्य 
रुप्यचाक्षुषमात्रे वक्तमश्चक्यात् , चक्षुरा्जन्यदोषेणापि रूप्यवाक्षुष- 
भरमतवोरप्तः" । † अथ -- मास्तु दोषो व्यापारः, तथापि चाक्ुषादि- 
भ्रमजनने मनसश्व्षुरादिप्रमाणव्यापरो न सहकारी ; किंतु दोष इति- 
चेन्न; दोषो मनः शुक्तयादिकं वा अ्रमपरिणामीत्यत्र विनिगमकामावा- 

दतिरिक्तज्ञानस्य परिणामिखेन करपनोनित्यात्, दोषादीनामनुच्छेदे 
म्रमबाधासंमवाचच । एतेन--दोषाजतेः रूप्यादौ कक्षरादिप्रमाण- 

1 तथा-ख पयोगादः-ग. > म्रमोपत्तेः-क्. 4 अथवा-ख, 
3 ज्ज्ञायय-क. ख. 
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रिच्छेद्ः | अंज्ञान-अथपच्युपपत्तिः 

त्वात्, सादिलेनानादिम्रमपरम्रायुपादानत्वाच । नच त्रहै- 
योपादानम्; तस्यापरिणामित्वात् । नच विवतोधिष्ठानतेन 
शुक्तयादरियोपादानत्वम्; अविद्यामन्तरेणाताचिकान्यथाभाव- 
लक्षणस्य विषतेस्येवासंमवात्, शुक्तयदेरधिष्ठनावच्छेद्कतया 

व्यापारोच्या पश्चात्तद्धमो मनःपरिणामोऽस्तित्यपास्तम्; दोषसम- 
वधाने त्तर अमाविम्बात् , उक्तव्यापारकस्पने गोरवात् । सादिष्वेनेति । 
प्वाहरूपेणानादिम्रमपरम्परायां न मन उपादानम् ; मनोरमे उपादान- 

मनाचवदयं वाच्यम्, अन्यथा तत्राप्युपादानपिक्षायामनवस्था गों 
च | तथाच तदेव मनसीवाकाश्ादावप्यपादानम् । रषटिसष्टिपक्षे तु 

अ (~ (~ 

मनस उपादानवेऽपि विचित्रकर्थ विचित्रज्ञानमप्यपादानम् ; कारणः. 

वेचिच्ये विना कर्ये तदसंभवात् कारणान्तरे वेचिच्यस्याप्यज्ञानरूप- 
शक्तिविशेषरूपतवात् रुक्तिरूप्यादिभरमेष्वपि मनञदिसादीनामवि- 

निगम्यतलादनावज्ञानमेवोपादानमिति भावः । असंभवादिति । अता- 
सिकलस्य तत््वप्रमानिवत्थेतव्याप्यत्वेन रूप्यादौ ग्रहादुक्तनिवस्य- 
तस्य च प्रपञ्च साक्षाक्तस्पने गोरवस्योक्तत्ेन तक्वधीनाश्यतय। 
श्रत्यनुभवादेसिद्धस्याज्ञानस्य नाशद्रारव तत्कल्पनीयम् । तथाचा- 

ज्ञानस्यानुपादानखे तच्वाशोऽपि प्रपञ्चनाशे हेतुः कर्प्यः, उपादाने 
तु क्टप् इत्युपादानखमावरयकम् । किंच ब्रह्मणो मिथ्याभूतोऽन्यथा 

मावो विवतेः। नच ब्रह्मन्यथा भवतीति तद्रतावि्याया अन्यथा- 
मवने वाच्यम् , नच यस्य कारणमस्य  विषमसत्ताकं यत्काय तत्तप्य 
विवते इति रक्षणात् विनाप्यविद्यां ब्रह्मणि विवर्तो जायतापिति-- 

वाच्यम् ; विकारिणमुपादानं विना कायस्यादृष्टखात् । न हि विकारि 

मृदा्नुपादाय घटादिकायजननाय कश्चिखवतेते । तथाच कल्पनाया 

1 विचित्रा्ञा-ग. < कारण-ग › विषम सत्ताकयन्कय-क 

नैः 



6 सस्थरास्यापरामैतसिद्धौ [प्रथमः 

अथाज्ञानवादे तत्प्रतीत्यपपत्ति , 
सा चाविद्या स्िवेया, न तु शरुद्रचिरका्या । साक्षी 

चाविदयातरृ्तिप्रतिविम्वितचेतन्यम् । तेन निर्दोषचित्मकाश्यले- 
नाज्ञानस्य पारमाथिकतापात्तेः, मोक्षेऽपि तत्परकाज्ञापत्तिः, न 
च तदानीमविद्याया निवृत्तत्वात्पमकाश्चामावः; प्रतीतिमा्- 
शरीरस्य प्र्ती्यनुवृत्तो निवच्ययोगादिव्यादिदोषानवकादः। 

क क 6 
अत्त एवाच्यत् राहुवत्स्वाव्रतचतन्यप्रकार्यापिद्याति । न चेषं 

प्यावरयकलात्, स सापि वाय्वादाबुपदानं न ताकाशचायेवेल्य्थ- 
स्योक्तत्रात् स्फुरपत्ययात् , मरतसहिततया आसनो घटादयुपधायकत्वेन 
मरदवेस्थचित्कारणत्वानपहारात् । * विश्वस्य योनि ' मिल्यदिश्रति 
' यानिश् हि गायते रप्यादिसूत्र च स्पष्टसुक्ताथ प्रमाणम् | 
अवरद् बोध्यम्ू--विकारिण उपादानलास्वकारिणापि इदं रजतपि 
स्यादिन्नमु नदं रजत 'मित्यादिनिश्चयामावो हेतुरवद्यं वाच्य 
अन्यथा उक्तनिश्वयसत्त्वे दोषात्तदापत्तेः | तथाचागृहीताप्रामाण्यकाना- 
हायतादृशनिश्वयलवनामावः करणरिति तदपेक्षया रवात् ' नेदं 
रजत  ।मत्याकारकाज्ञानत्वेनांपाद् नत्वमेव युक्तम् । गृहीताप्रामाण्ये 
आहार्ये वाक्तानिश्वये' सत्यक्ताज्ञानसच्चादतादशोक्तनिश्चये सति चोक्त- 
सानासत्व। दुक्तममेत्यादानुत्पादो । विस्तरेणानिपैचनीयर्यातिषिपे- 
चने विवेचितमिदमस्माभिः ॥ 

तकरित्यादि- -अज्ञानार्थापतिरक्षणम् । 
इव्यद्रतासाद्धव्यास्यायां गुर्वनकायासावेदयायमथोपर) सः ॥ 

~~ ~~~ 

अथाज्ञानवादे तत्प्रतीत्यपप्तिः, 
न चैवं नच कादाचित्का वे्यावृत्तिप्रतिबिम्बभास्यवे । 

-- 

1 चोक्तनिश्ये-ग 2 नसतत्वा-ग 



परिच्छदः] अन्ञान-त्प्रतील्युपपत्तिः { 

कदाचिदविद्याया अप्रतीत्यापात्तः; इष्टापत्तेः, समाधौ तथा- 
भ्युपगमात् । न चाविचाव्रत्तदोषिजन्यत्वादच कथमविदयाव्रात्तिः! 
अबे्याया एव दोषत्वात् । न च वृत्तरपि व्रच्यन्तरप्रतिषिभ्वबत- 
चिद्धास्यत्वेऽनवस्था । स्वस्या एव स्वमानोपाधित्वात् । नु- 
प्रमाणगम्यायामवियायां प्रमाणोपन्यासवेयथ्येम्, न च-- 

अविद्याया एवेति । अमत्वावच्छिननेऽविचायाः परिणामितया हेतुखाद- 
विद्यारूपसाधारणदाषजलत्वमक्षतम् , असाधारणदोषजलं (तु) शुक्ति- 
र्प्यादिञ्रमरूपायामविचयावृत्तविवः; म्रमविषयहेतोरसाधारणदोषस्येव भम- 

हेतुत्वात् । न ह्यवि्याघुखादिकमंसाधारणदोषजम्, येन तदाकारा 
वृत्तिस्तथा स्यात् । अथवा विषयविधया अवि्यदेः स्वकाराविावृत्तौ 
हेतत्वस्वीकारास्स्वकाखीनवृत्तित्वनाविद्या्नादिविषयजन्यतात् घुखादि- 

काठीनवृत्तिखेनापि सुखादिजन्यत्वस्यः स्वीकारादविद्यासचखायाकाराऽ- 
विधावृत्तिरप्यसाधारणदाषज। । व्यवहारकाटे च न तदधिष्ठान्ञानमिति 

भ (न (~ 

न सा वाध्यते | न चाविद्यावृत्तिमेनोवृत्तिविषयेऽपि स्यादिति-वाष्यम् ; 
प्रातीतिकसवोपहितविषयकावियावृत्तौ प्रातीतिकनिष्टविषयतया ज्ञानस्य 

स्मरणरूपाविचावृ्तावुद्धोधकादे हेतुलात्तादशविरेषहेतुद्रयाभावात् तत्र 

तदाप्यसंभवत् ¦। स्वस्या एषेति । अविद्यादेः समाध्यादिकारे 
भानवारणाय संस्काराय च तत्र वृत्तिरावद्यकी । तस्यां संस्कारस्तु 

तयेव ; स्वस्वविषयकरंस्करिः तस्याहेतुतवा्िति, तस्यां सा नावदय- 
कीति मावः । प्रमाणोपर्नीतिव्यादि । प्रमाणघृत्तिविषयीमूतमवासद्वय- 
वृत्तिविशिष्टज्ञानं साक्षिणा गृह्यते न तु तदविषर्यीमूतमित्यथः । पक्ष 
विशेषान्तमोवेनेवानुमितिः, अन्यथा साध्यपक्षयोः संसगीज्ञाने तया न 

^~ ^ 

निवर्तेत । तथाचासद्रयावृत्तिषिधिष्टक्पण प्रमाणगम्यत्वेअपै सविषय- 
~ 

कत्वादर्पण सीक्षमात्रवद्यमन्ञनामति [सद्कन्ता न वरष्यत 

1 सुखादिैतुजन्यलस्य-ग. 2 स्वस्वविषय विषयसस्करे-ख, स्वस्वविषयसप्क रे-क, 
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प्रमाणैरसदयावृत्तिमात्रं बोध्यत इति--वाच्यम्; अज्ञानम- 
गृहणतां तत्रासदचावृत्तिगोधेऽप्यसामथ्यादिति- चेन्न; प्रमाणोप- 

नीतासदयावत्तिपिशिषज्ञानं हि साक्षिणा गृह्यते । तथाचा- 

सद्रचावृ्युपनयने प्रमाणानां चरिताथलयान्न काप्यनुपपात्तिः ॥ 
इयद्वेतसिद्धावविद्यापतीत्युपपत्तिः ॥ 

अधाविधायाधिन्मात्राश्रयत्वोपपतिः 

अविधाया आश्रयस्तु शधं ब्रहैव । तदुक्तम्-- 
¦ आश्रयत्वविषयत्वमागिनी निर्विभागचितिरेव केवला । 
पूवेपिद्धतमसो हि पिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः'॥ 

इति ॥ 

दर्पणस्य ्रखमात्रसंबन्धेऽपि प्रतिमे मालिन्यवत् प्रति- 
बिम्बे जीवे संसारः, न बिम्बे बरह्मणि ; उपाधेः प्रतिषिम्बपक्ष 
पातितात् । नसु-कथं चेतन्यमज्ञानाश्रयः १ तस्य प्रक्च- 

इत्याशयेनाह -- तथाचेति । व्यावृ्युपनयने 5“ वृत्िविरिष्टज्ञान- 
प्रमापणे । चरिताथेत्वादज्ञाननिृत्तिरूपफल्ववात् । तथाच 
विशिष्टकारक्ञने विशेष्यस्याविशिष्टरूपेण भाननियमस्वीकरि 9 प्रकृते 

विशिष्टस्पेण प्रमेयता, न खविशिष्टख्पेण ; तत्र प्रमाधरिषयलेऽप्युक्त- 
फलाभावादिति, तत्र प्रमाणं नाज्ञातज्ञापकमिति भावः ॥ 

तकेरि्यादि-मविद्यबुद्धश्चपपादनम् । 
इयदरेतसिदधिव्याख्याां गुरुचन्िकायामविया परतील्युपपत्तिः ॥ 

~~~ ~~~ 

अथापिायाथिन्माप्राश्रयत्वोपपत्तिः 

प्रतिभिम्बपक्षपातित्वात् -प्रतिविम्ब एव ॒कारयविशेषजनक- 
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स्वरूपत्वात्, तयोध तमःप्रकाशवदिरुद्रस्वभावत्वादिति- 
चन्न; अज्ञानविरोधि ज्ञानं हिन चैतन्यमात्रम् ; फिंतु वृत्तिः 
प्रतिविभ्वितम् ; तच नाविदाश्रयः, यचाविद्या्रयः, तच नान्नान- 
विरोधि । न च तर्हिं शुद्धाचितोऽज्ञानविरोधित्वाभावे षटादिव- 
दग्रकाश्चत्वापात्तेः ; व्यवच्छेदेन तस्या एवाज्ञानपिरोधित्वात् , 
स्वतस्तृणतूलादिमासकस्य सौरारोकस्य सूर्यकान्तावच्छेदेन 
स्वभास्यतृणतूलादि दाहक त्ववत्स्तोऽवि्यातत्कायिमासकस्य चै- 
तन्यस्य बरृत्यवच्छेदेन तदाहकत्वात्। नन्वहमज्ञ इति धरमिग्राहकेण 
साक्षिणा अहङ्काराश्रतत्वेनाज्ञानस्य ग्रहणादाथः, न च-स्थौस्या- 
भरयदेेक्याध्यासादहं स्थूरं इतिवदज्ञानाश्रयचिदक्याध्यापतात् 

त्वात् । यथा मङिनिदपणो मान्यं स्वसंस्गं च प्रतिबिम्ब एव 

जनयति, न तु बिम्बे; तथेवानुभवात्, तथाऽविद्यापि जीवं प्रव्येवा- 
वरकस्वेन॒श्रस्यनुमवादिपिदधतवादावरणप्रयुक्तव्यवहारं मनअदिकायं 

जीवे जनयति, न सवा इति भावः । अज्ञानं प्रति ज्ञाने विरोधितं 
नाशकतवम्, तच्च न चिन्मात्रे; तथाननुभवात्, किंतु प्रमाण- 

वृतिभरतिषिम्बिताचेतीति नोक्तदोष इत्याह-- नाज्ञानेति । स्वतोऽ 
विद्यातत्कायभासकस्येति । यद्र्यवच्छिचश्य यदवि्ातत्ायेनाश- 
कत्वं तां वृत्तिं विनैव तदविदयातत्ायभासकप्यवय्थः । वृक्ययन्छेदेन 

तदधिष्ठानगोचरवत्यवच्छेदेन । स्थोल्येति । अहङ्कारावच्छि्चिती- 
सादिः । िदेक्याध्यासात् चिव्यदङ्करप्येक्येनाध्यासात् । यच: 
प्यहङ्रोपादानीमूतं मृखज्ञानं नावच्छिन्ाश्रयताकम् ; अत इदमंा- 

वच्छिन्नाश्रयताकतृलखन्ञानपरिणामषूप्यद्रिदं रूप्यमिति अमर्श्या 
' नाहमक्ञ ' इति अमः ; तथापि घटादेमदादिपरिणामत्वात् मृदवच्छिन- 
चितीबाहङ्करादेरज्ञानपरिगामलादज्ञानावच्छिन्नाचियेक्याध्यासाटुक्तमम 
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दगधृत्वायसोरेकाप्रिसवन्धादयो दहतीतिवदज्ञानाहङ्कारयोरेकः- 

चिदेक्याध्यासाद्रा "अहमज्ञ ' इति धा्रान्तेति- वाच्यम् ; 
चितोऽज्ञानाश्रयत्वासिद्धया अन्योन्यांश्रयादिति -- चेन्न; 
अहङ्रस्याविद्याधीनसेन तदनाश्रयतया चित एवाज्ञाना- 
श्रयते सिद्रे  अहमन्न' इति ब्रतीतेरेक्याध्यासनिवन्धनते- 
नावाधकत्वात् । नचाविद्याश्रयत्वदेबाहङ्कारोऽकल्पितोऽस्तु, 

कल्पित ए वा तदाश्रयत्वमस्तु, अविद्यायामनुषपत्तररङ्ार- 

त्वादिति-- वाच्यम्; अहमथेस्य ज्ञाननिवल्यत्वेन दृर्यत्वेना- 
कल्पितत्वायोगात्, चिन्मात्राभ्रितत्ं धिना तद्रोचरचरमवृच्य- 
निवत्यैलापातात्, स्वकरिपितस्य स्वाभरितस्वेन स्वाभ्रयत्वा- 
योगात् । नचाविद्यायामदुपपत्तिरलङ्कारः ; अञुपपत्तिमात्र नार 

इति भावः । अज्ञानं नोपादानमिति पक्षेऽप्याह--दग्धृत्वेत्यादि । 
यथाञ्यावयसस्तादल्मयेनाध्यासादभिधर्मस्य दग्ृत्वप्यायसि'अयोधर्मस्य 
पिण्डतदेर्ो चाध्यासः, तथा चिद्यहङ्कारस्य तादास्येनाध्यासाचिद्ध- 
मस्यज्ञानाश्रयत्वपरमास्पदलनिलयलादेरहङ्गरे तद्धमेस्य कतरूलादेश्च 

चिव्यध्यास्र इति मावः । भ्रान्तेति । न वहृङ्करस्य सत्यस्य 
सव्यो धर्मोऽज्ञानमिति पररीत्या प्रमेति शेषः । अविद्ाधीनत्वे- 
नेति । `जायते प्राणो मनः "मायां तु प्रकृतिम्" ‹ एवमेवेषा 
माया स्वान्यतिरिक्तानि परिपूणानि क्षेत्राणि दरोयिवे "त्यादिश्रतिमि- 

रियादिः । अकल्पितः--अविदयानधीनः । उक्तश्चतेक्घाननिवलय- 

तानुपपतेश्वाह--कृर्पित एवेति । चिन्मत्रेति-अज्ञानस्येत्यादिः । 
आपातादिति | अभानापदका्ञानस्य स्वाश्रयविषयकज्ञानेकनिवत्य- 

दिति शेषः । स्वकट्पितस्य अज्ञानकल्पितस्य । नालङ्कार 
न ------- 

= =-= ----- ------= 

1 द्र्धृत्वदेरयसे-ग 
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ड्रः; किंतु पघच्वादिग्रापकयुक्तावनुपपत्तिः; अन्यथा बा- 
दिवच॑सोऽनवकाशापत्तः। ननु--' निरनिष्ट निरयः शाकं 
मोहमव्येति निलययक्त ` इति श्रतिषिरोधान्न शुद्चितोऽविय्या- 
भ्रयत्वम्; न हि मोदं न दोषः, नापि बन्धकाज्ञानाश्रयो युक्तः, 
न च ताचिकाषिघादेरेव निषेधः; सन्मते तंस्यौग्रसक्तः, जीवेऽपि 
तदभावेन जीवब्रह्मणोः सावघत्वनिरद्यवग्यवस्थाश्रतिषिरोध 
इति-- चेन्न ; अवच्स्य चिति कार्थकारित्यामावेन कायेकरत्वा- 
करायेकरत्वास्यामेव साबद्यखनिखवत्रन्यवस्थोपपतते; उपाधेः 
प्रतिविम्बपक्षपातित्वात् । न च-चिन्मात्रस्याविधाश्रयतवे 
प्रमाणाभावः, जीवाभरिततवे च प्रमाणमस्तीति-व्व्यम् ; ' मायां 
तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महैश्वर'मिति श्रुतेरेव प्रमाणत्वात् | 
न॒च ^ ज्ञाज्ञावीश्चानीशषा' विति जीवाज्ञानप्रतिषादकश्ुति 

इति । अनुपपत्तिस्वौकारा न कुर्मः, किंतु परिहितुम्क्याऽ- 

नुपपत्तिरनिवोच्यतारूयापकतवेन स्वीक्रियत इति मावः । युक्तौ 
अनुमानादितत्सहकासितर्केषु । अनुपपत्तिः- प्रतिकूरुतकंः । 
अन्यथा--परिदारयोभ्यानुपप्त्तरपि स्वीकारे । दोषः मवदम् | 

चिति-जीवान्यनिति | कायेकारिसेति। हङ्कारतत्कायरागादिकारिवि- 
सथः । प्रमाणत्वात्-शद्धस्याज्ञानवच््े प्रमाणत्वात् । केवरुप्या- 
मायितेऽपि महेशवरत्वोपहिताभेदादुक्तशरुतिसङ्गतिः, जीवस्य मायाश्रयवे 
तु तस्योक्तमेदामावात्तदसङ्गतिः । न चैवं --केवरुप्य जीवेनाप्यभेदा- 
स्ञीवस्यापि मायावच्वन श्रतिः स्यादिति-- वाच्यम् ; ` मायया सन्नि- 

: ` ‹ सूद इव व्यवहर्तास्ते माययेवेत्यादरेव ॒तादराश्रतितात् । 

न॒हि कुटारायुक्ते कुठारेण हिनक्तीति प्रयागः, म वा निगद्य 
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पिरेधः; तदाश्रयत्वामवेऽपि तत्कायंयोगितया अङ्ञत्वव्यप- 

देोपपततेः । न च~ ब्रह्मणोऽपि जीवाधिताज्ञानविषयत्वेन 

मायित्वोपपत्तिरिति- वाच्यम्; जीवत्वस्याश्रयतावच्छंदकसये पर- 

स्पराश्रयग्रसङ्गात् नु - शुक्तया्ज्ञानवज्ज्ञातुरथाप्रकाश- 

निगडेन बद्ध इतीति भवः । योगितयेति । ज्ञपदस्य जीवन्यावृत्त- 
सर्वज्ञवह्पेण बोधकत्वादज्ञपदस्यासवक्ञलस्येोव बोधकलवाित्यपि 

बोध्यम् । यदप्यज्ञानवकेवसमेदाजीवस्याज्ञताक्तिः संभवति, तथा- 

परोऽपि तथा समवायकेते मा नादता । ब्रह्मणोऽपीति । 
अज्ञानानाश्रयतयेऽपीति रेषः। उपपत्तिः-व्यपदेशोपपत्तिः। जीवत्व- 
स्येत्यादि । मनोऽवच्छिन्नाचेचवरूपं जीवत्वमाश्रयतावच्छेदकं 

परेण वाच्यम्; “ अहमक्ञ' इति प्रतीतेः प्रमाणेनोपन्यासात्, 

तच्च जीवत्वमक्ञानाधीनमिति परस्पराश्रयः | अज्ञानावच्छिन्न- 

चित्वरूपं जीवत्वं॑तु वाचस्पतिमतेऽज्ञानाश्रयतावच्छेदकं वक्ष्यत 

एव, परंतु तस्िन् पक्षे आश्रयताया अवच्छिन्नवकल्पने गोरवादन- 
वाच्छन्नाश्रयतापक्ष एव युक्तः । यदि तु नज्ञानाश्रयतायां जीवत्वं 

संयोगाद शखादिकमिवावच्छेदकम् , किंतवाश्रीमूतजै।वस्योपाधि- 
मात्रम् ; शुद्धस्याश्रयस्वपक्षे ज्ञाविति श्रतावन्ञपदस्याज्ञानकायेविशेषा- 

श्रय इव वाचस्पतिपक्षे मायिनमिति श्रुतिपदं मायाविषाशेणि रक्षणा न 

दोष इव्याखच्यते ; तथाप्युपहितविदपक्षया शुद्धचितो रघुतवात्त्रैवा- 

श्रयत युक्तम् । अहमथभध्रितमन्ञानमिति परपक्षस्तु सवथा न युक्तः ; 

अहमथोनुदत्तिदशायां तदाश्रितत्वासंमवात् , शुद्धचिदा्याधितवेऽ- 

वश्य वाच्ये तेनैवोक्तीत्याऽहमज्ञ इति वुद्धथ्यपपततेः, अक्ञानकायत्वा 

दहमथाञजञानाश्रितः अहमथौश्चितं चाज्ञानामेति स्थितावन्यान्याश्रयात् २। 

1 ज्ञाताविति-ग श्रयाच-ग 
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स्पमिदमप्यज्ञानं स्वकार्येण भ्रान्त्यादिना स्वनिवतेकेन तस्व- 
ज्ञानादिना स्वस्मानयागक्षमेण ज्ञानप्रागभावेन च सामानाधि 
करण्याय ज्ञा्ात्मानिष्ठम् , न तु चतन्यस्यज्ञानाभ्रेतमिति-चन; 
चेतन्यस्येव ज्ञाततेन ज्ञातुरथाप्रकाश्चसूपत्वस्य सम्यकज्ञाना- 

श्रयत्यस्य भ्रान्त्यादिसामानाधेकरण्यस्य चोपपत्तेः । न चेवं 
ज्ञात्रत्े सत्यविद्याश्रयतम्, अविद्यायां ज्ञातरत्रमिलयन्यो- 
न्याश्रय इति-- वाच्यम्; अविद्याया ज्ञात्रतानपेक्षखनान्यो- 
न्याश्रयाभावात् । न हि सामानाधिकरण्यमस्तीयेतावतेष तद- 
पक्षया अनया भवितव्यम् । न च- शरीरेऽपि ज्ञाततवाध्यास- 
संभवेन तत्राप्यज्ञानाश्रयत्वापत्तिरिति-वाच्यम्; न हि ज्ञात 
त्वाध्यासोजज्ञानाश्रयतवे प्रयोजकः, येन तन्मात्रेण तदापयेत, 
कितु प्रसकप्रकाशत्वमज्ञानानाभितत्वं च । न चेवमविधयाश्रयस्य 

चेतन्यस्थ--अक्ञानाश्रयश्ुद्धविदमिन्नसाक्षेणः। जातुरथंप्रकाशोऽ- 
ज्ञानमियत्र ज्ञात्रसबद्धमज्ञानमिलयथेः, प चाक्षतः; साक्षिणि ज्ञातये- 
ज्ञानवदभेदात्, एवं भरमादिसामानाधिकरण्यमपीति भावः । वस्तुतो 
्ञात।र प्रत्यावरकल्वमेव षष्ठयोदिस्यते, न तु ज्ञतृनिष्ठतम् ; शुक्तयाव- 
्ञानप्येदमंशादौ कायजनकतानुरोधेन स्वसमानाश्रयज्ञाननिवर््यलनिय- 
मानुरोधन चेदर्मशचावच्छिननेचिदयहमर्थे चाश्रयतवावद्यकतवेऽपै मूख- 
जञानम्य शुद्धचियेव स्वकायजनकलात् ; स्वकार्यमनःपरिणामविरेष- 
निवत्यत्वनियमेनेवानतिप्रसङ्गाच, डुद्धचिदाधितत्वमेव युक्तमिति 
ध्येयम् ॥ 

अनावृतचित्सयन्धादहङ्करस्यापि प्रसक्तप्रकाशव्वादाह --अज्ञा- 

नानाभितत्ये चेति । यय्पि प्रसक्तप्रकाश्चत्वमज्ञानपिषयत्य एव 
प्रयोजकम् , तथाप्यमानापादकाज्ञानस्य विषयाधरितत्वात्तद्टिषयते तदा- 
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्ञातत्वमोक्ततवादेमते जीवाशरिताज्ञानपकप्रव्च इति वाच्यम्; 

अविदावच्छिनस्य टि ज्ञातृत्वम्; अविद्या च नाषद्यावच्छदन; 

सामानाधिकरण्यं चावच्छद्यंगेक्यमादाय । यथापाधिसंवन्धो 

मरलमात्र एव, ओपाधिकमारिन्यसंबन्धस्तृपाध्यवच्छिनेः 

मिम्बप्रतिषिम्बयोरेक्यात्, तथा सामानाधिकरण्यमपि । 

यथा प्रतिवि्बो न वस्लन्तरम्, तथा वक्ष्यते । नु-- 

शुक्लयज्ञानमपि शुक्लवच्छिन्नचतन्यगतं वाच्यम् , तथा च ^ अहं 

जानामीच्छामी ' तिवत् ' अहं न जानामी ' ति ज्ञातृखत्वानुभव- 

विरोध इति-चन्न ; अङ्ञानदरैविध्यात् । एकं ह सुक्ल्यवाच्छन्न 

चैतन्याश्रितं तद्तापरोश्षभ्रमजनकं तद्विषयापराकषप्रमानाश्यम् । 

अपः च परोश्षभ्रमजनकं तद्विषयप्रमामात्रनास्यं प्रमातृत्वग्रयो- 

जोपाध्यवन्छिननयैतन्यभितमिल्युक्तं प्रार् । तत्र प्रमातृतप्रयो- 

जकोपाभ्यवच्छिन्नयैतन्यगताज्ञान विषयकोऽयमनुभवः। तेन प्रमा 

तृनिष्ठत्वविषयतास्य न विरुध्यते । अत एव विषयगताज्ञान 

विद्यमानेऽपि प्रमातृगताज्ञाननाश्ेन न ज्ञानामाति व्यवहारा 

भावः । नन--उपाधेः प्रतिविम्बपक्षपातित्वान्न ब्रह्मणः ससा- 

रित्वमित्यक्त, तदयुक्तम् ; बिम्वप्रातिविम्बभावस्यवासभवात् । 

तथाहि--अचाध्ुषस्य चैतन्यस्य गन्धरसादिवत्रतिषिम्बतान- 

रैतवात्, प्रातिषेम्बते जविस्य सादेत्वापाताच, श्यस्य 

सरिजजल इवे मरीवचिकाजरष्वप्रतिफरमेन चिदसमानसत्ताक- 

श्रग्रतखे च तस्योजक्रामोति भावः । सामानाधषकरण्य च अज्ञा 

जञतेत्यमेदोक्तिश्च । अवच्छांशेक्यं अविचावाच्छिननेन शुद्धस्यक्यम् । 

एेक्यात् तादास्यत् । सामानाधकरण्यमापं विन्न ग्रीवास्थ. 

मुल मकिनिमित्यभेदोक्तिरपि । न वस्त्वन्तरमिति । किंतु 

मिम्बमेवोपाधि यत्वादिविरिष्ठं सखतिषिम्ब ईति शेषः । तथाचामेदो 
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स्याज्ञानस्य चिते प्रत्यूपाधित्वायोगात्, अस्वच्छस्याज्ञानस्य 
प्रतिषिम्बितापाधिखायोगाच, अविदयायाधिन्मात्राभिषुख्यार्य- 
भवा, अज्ञानस्याकाश्चाघ्यात्मना परिणामे प्रतिषिम्बापायापाता- 
चेति चमर ; सूपवत् एव प्रतिबिम्ब इत्यस्या व्यापने सपादो व्यभि- 
चाराथा भङ्गः, एवमाकाशाद व्यभिचाराचा्ुषयेव प्रतिविम्ब 
इत्यस्या अपि व्थाप्नभङ्गः। वस्तुतस्तु शरतिवलाचेतः प्रतिषिम्बे 
सिद्धे तत्रैव व्यभिचारान्नेयं व्याप्िः; तथाच रसादिव्यावृतत 
फरेकोनेयं प्रतिषिम्वग्रयोजकम् । नापि जीवख सादिलापत्तिः; 
उपाधिविम्बसंबन्धानादितेनानादित्योपपत्तः। विस्तरस्तु सिद्धा 
न्तविन्दौ । यत्तृक्तं मरीचिकाजले परयेप्रतिविम्बादशनाद्विम्ब- 
समानसत्ताकतं प्रतिषिम्बोद्वाहित्वे प्रयोजकमिति, तन्न; अध्य- 
स्तख स्फटिकलौहित्यख दपणे प्रतिविम्बदशनात् । तस्मान्मरी- 
चिकाजरव्याव्र्तं स्वच्छतं फएरेकोमेयमनमुगतमेव प्रतिबिम्बो- 
दुग्राहित्ये प्रयोजकम् । तच प्रकृतेऽप्यस्ति । अत एव अक्ञा- 

युज्यत इति मावः ¦ वाच्यमिति । मूखाज्ञानवदिः्यादिः । स्पादौ 
स्फटिकादुपायिकजपाेहि्यदौ । आकाश्चादो जख्प्रतिविम्निता- 
काराद । श्रतिवलात् जीवेशावभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव 
भवती 'ति ‹ रूपं रूपं प्रतिरूप ` ईइ्यादिश्चतिबखत् । विस्तर इति । 
विप्रमहेतूनां विचित्रताद चाक्षुषस्यापि प्रतिविम्बः; ' आभात्त एव च, 

जत एव चोपमा सूयेकादिव ' दिव्यादिसूत्राणि च तत्र मानमिवयादि- 
विस्तर इत्यथः । अध्यस्तस्येति । स्फटिके साक्षासवन्धेन सहित्य 
प्रत्ययस्यानुमविकलाहाधाच्च तत्र॒ तदध्यस्तमिति भावः । मरीचिका- 

जलादेः प्रातीतिकस्य प्रतिविम्बोपाधिलप्यादृष्टवेऽपै व्यावहारििस्य 
दपणादशिज्ञनादेरपि प्रतिविम्बोपाधिलं नायुक्तमित्यपि बोध्यम् | 
अत एव अननुगतस्य प्रतिबिम्बोपापितायोग्यलस्येव स्वच्छल- 



16 सव्याख्यायामद्वेतसिद्धो [प्रथमः 

(का 

नस्यास्रच्छतयान्न प्रतििम्बोपाधित्वमिति निरस्तम् । यचोक्तं 
चिन्मात्राभिगुख्यामावादिति, तर्कं सवार्मना चिदाभियुख्या- 
भावाद्वा, आभिदुख्यमात्राभावाद्वा । नादः ; चेतन्यवद्विभुत्व- 
पक्षे सोत्मनापि सेभवात् । न्यूनपरिमाणव्वेऽपि न दोषः; 
न्यूनपरिमाणस्याप्यधिकपरिमाणाकाशादि प्रतिविम्बोदग्राहित्वद - 
शनात् । न द्वितीयः; चैतन्यस्य सवेतोऽपै प्रसृतत्वेन व्यव- 
धानामवेन चःभिगुख्यस्य सद्धावात् । न चाकाशाद्यात्मना 
परिणामे प्रतिबिम्बापायापात्तिः; प्रतिविम्बप्रयाजकरूपाविरोधि- 
परिणामस्य प्रतिषिम्बापिरोधित्वेन प्रतिषिम्बानपायात् । न 
च गुखप्रतिशखाुगतगखत्यातिरिक्तयुखमात्ररूपय्यक्तयन्तरस्येव 
जीवत्रह्मानुगतचिचातिरिक्तचिन्मात्ररूपस्याज्ञानाश्रयत्वयोग्य - 
व्यक्तयन्तरस्यामावान्पुखमात्रसंबन्ध्यादशैवचिन्मात्रसंबन्ध्य - 
ज्ञानमिति कथमिति--बाच्यम्; अपरामृष्टमेदस्य युखादेमा- 
वराथतेनानुगतधम्यतिरेकसंभवात् । ननु--उपाधिः प्रतिषिम्ब- 

'ह्पलादेव । विभुतपक्षे अज्ञानस्य परममह्वपकषे । न्युनेति | 
जखदेस्यादि । सद्धाबादिति। देशविशेषस्थत्वं भिम्बोपाध्योराभिमुख्यं 

प्रतिबिम्ब प्रयोजकमिति तु न युक्तम्; अनुगत्वात् । स्पा- 

विरोधीति । स्फटिकदिशणादिरूपपरिणामस्य प्रतिविम्बविरोधितेऽपि 
पात्रविदोषादिरूपः परिणामो न तथेति परिणाममात्रे न तथेति भावः | 

पुखप्रतिष्रुसेत्यादि । विम्बमुखप्रतिविम्बमुखयारनुगतस्य मुखसान्यस्य 

मुखमात्ररूपन्यक्तयन्तरप्येत्यथः ¦ अपरामृष्टमेदस्येति । प्रतिबिम्ब 
तवोपहितमुखादितः परामृष्टो गृहीतो मेदो यत्र विम्बत्वोपितमुखादौ 
तदन्यस्येतयथः । मात्राथस्वेन-बिम्बपतिविभ्बानुगतं युखभ्मात्रमिति 
वाक्यगतम(त्रशृब्दाथखेन । धम्यतिरेकेति । उपाधिमेदेन भिम्बप्रति- 
~ -----~-“ ~~~ ---- ----- -~-~-------- ----. 

¦ स्पत्वहद्ः-ग. 2 प्रतिबिम्बे -ग, ` चुगतमुख-ग, 
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पक्षपातीति सामान्यव्या्रज्ञानं स्वाश्रय एव भ्रान्तयादिरेतु- 
रिति विेषव्याप्रया बाध इति-- चेन; विरेषन्याध्चि्राहक- 
सहचारदशेनस्य विवादविषयातिर्कतिऽस भवेन विशेषम्याकथ- 
संभवात् । न च बन्धस्य चिन्मात्राधितमोक्षसामानाधिकरण्णानु- 
पपत्तिः; अवच्छद्या्चमादाय सामानाधिकरण्यसयोक्तत्वात् । 
ननु--उपाधेः प्रतिभिम्बपक्षपातित्वं तत्र खधमेग्रतिभासकतं 
वा, खकायंप्रतिभासकलयं बा, खकाय॑निष्ठधमेप्रतिभासकत्वं वा, 
प्रतिषिम्वं प्रति खविषयाच्छादकत्वं वा । नाद्यः; सुषुपतथाद्यन्- 
वृत्तयावि्यारूपस्याविध्ावाच्छिन्नत्वरूपखय वा, तत्प्रति बिम्बित- 
त्वस्य वा, सुषुप्रादावननुवृत्तस्य कतृतप्रमातादिरूपख वा 
संसारखाज्ञानानिष्ठत्वामावात्, ज्ञानक्रियासंस्कारादीनां त्वन्मते 
अज्ञाननिष्ठत्वेऽपि निल्यातीन्द्रियाणां तेषामात्मनि कदाऽप्य- 

बिम्बयोशिवि' केवरोपहितयीरमेदात्ताभ्यां केवरुमुखं मिन्नमवदयं वाच्यम्, 
तच्च॒तयोरनुगतम् , उपहितकेवल्यीस्तादात्म्यस्यानुभवादिति भावः । 

विवाद्विषयातिरिक्तं इति। न च--तुखज्ञाने सहचारदशेनेन 
व्यािग्रहन्मूलाज्ञाने तथाऽऽपादनीयमिति-- वाच्यम्; अभानापाद- 

कष्य तुलाज्ञानस्य स्वानाश्रये प्रमातयपिः अ्रान्तिजनकत्ादसच्वा- 
पादकस्य तस्यापि स्वानाश्रये विषय एव भ्रमविषयजनकल्ात्नूख ` 
ज्ञानेऽपि सहचारदशेनात् । तत्र-प्रतिविम्ब एव । नाद्य इति । 
स्वधरमस्येव प्रतिमासकतं स्वधमेसामान्यस्य प्रतिभाप्कलं वाऽमिप्रे् 
तमां" सुषुतेत्यादिना प्रत्यास्याय द्वितीयं प्रत्याह-- ज्ञानेति) ननु ~- 

[क 

कतृत्वादेरविद्यापरिणामत्वादविद्यानिष्ठलेना्यपक्ष एव युक्तम्तत्राह-- 

1 प्रातनिम्बयोर्मेथो मद दव-ग. 2 प्रमातर्येव-ग. °न्यप्रति-क. ग. 

4 अभिप्रेतम्; अदय ग. 

^. 01. 1. 4 
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प्रतीतेः। “अवर्यास्मयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहूतः' 

इति तन्मतेऽपि अविद्या बन्धिका बन्धो वा, न तु बद्धा, 
येन खनिष्ठवन्धस्पधमेसङ्कमकतं खात् । न द्वितीयः 
विच्छेद देरुपाधिका्यख पिम्बे महाकशि च दशनात्, 
मुखख' मिम्बत्वादेव्रह्मयसविज्ञयाद धानीपाधिकत्वापाताच । 
नापि तसीयचतुर्थो ; दपणषरादावष््ेः। एवं बुद्धिरूपोपाधिरपि 
न प्रतिबिम्बपक्षपातीति चन्न; अतिशयेन कायेकरत्यमेव तत्पक्षपा- 
तित्वम् । तथाच षिच्छेदादिस्पकायकरत्वस(म्येऽपि स्थोसयाद 
वमासरूपकार्यकरतवेन दपेणादेः प्रतिषिम्बपक्षपातित्यवत् कते 
त्वभोक्तत्वादि्ससाररूपकायेकरत्वनाविद्यायामपि प्रतिबिम्बपक्ष 

अविद्यास्तमय इति। बन्धो वा बन्धश्च। नतु बद्धानतु 
कतृत्वादिबन्धाश्रयः । तथाच कवलादिकं नावि्ापशिाम इत्यभि 
मानः । धमैसङ्कामकतै षमस्येव सङ्कामकलम्। दशेनादिति । 
परतिमिम्बभिनने स्वकायोप्रतिभासकलं द्वितीयस्य पयेवसिताथः, स चन 
संभवतीति भावः । ननु- विच्छेदो विभ्बभेद : स्वनिष्ठो न स्वकायं इति 
तस्य परतिभिम्बे सङ्कामकवेऽपि प्रकृते न दोषस्तत्राह-मुखस्थेति। प्रति- 
बिम्बपक्षपातित्वाभेत्यत्र प्रतिविम्बपदमुपाध्यन्तगैतपरतयाऽवच्छित्रा- 
काशाच्थकमपील्याशयन पूरव महाकाश इति अग्रे षरादाविति चोक्तम् । 
अतिशयेनेति । यथा सवौमिमतदाताऽपि भगवान् मक्तान्परेवाति- 
येन तदावृत्वात्तसक्षपातीद्युच्यते, तथा बिम्बप्रतिविम्बयोः का्यकरोऽ- 

१ प्युपापिरतिशयेन प्रतिषिम्ब एव कायकरतवासक्ष्पातीति भावः । 
^ (~ (~ 

स्थोल्यादीति । स्थूर्मखिनदपणादेः प्रतिविम्बे स्थौस्यादिधीजनकत्व 

1 मुखस्य. “ तात्तदक्ष-ग. 
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पातित्योपपत्तः । यक्तं युखादिगते विम्बत्यं ब्रह्मगतं 
सावेज्ञयादिकं चानौपाधिकं स्यादिति, तत्र; उपाधौ विम्बका- 
येकरत्वमेव नेतीति न व्रृमः, तु प्रतिषिम्बे अतिशयेनेति । 
यदपि वुद्धिरूपोपाधरपि न प्रतिविम्बपक्षपातित्वम्, तस्य प्रति- 
विम्बापक्षपातिनपाङ्कसुमस्थानीयव्येन तत्पक्षपात्यादरस्थानय- 
स्वाभावादिति, तन; स्वनिष्स्थोस्यावभासकतसेनादश्चस्येवा- 

मिति भावः । उपपत्तरिति | यथानुमक्वखादपेणादेः प्रतिबिम्ब एव 

मारिन्यादिभरमहेतुतं तथा श्रुयनुभवादिवसजीव एवात्चिया मनस्त- 
सरिणामहेपुखम् ; ईशे तु सवक्ञत्वाकायादिरैतुलमिति मावः । प्रति- 

विम्बं प्रयव स्वविषया"च्छादकत्वगिति चतुथपक्षोऽपि युक्तः ; दर्पणं 
स्वविषयाच्छादकान्यवेभप्युक्तरूपस्येवाज्ञाने परतिनिम्बं प्रत्येवानतिश्चय। 
नन्दस्वरूपावरकत्वषूपस्य प्रतिविम्वपक्षपातित्वस्य संभवात् | न दहि 

सवेतरोपाधवेकजातीयं तद्ाच्यमिति कुरुषमेः । एवे च ` अनृतेन हि 
प्रयूढाः' ` मूढ इव व्यवहरास्ते ` इत्यदिश्रत्यादिना जीवं प्रया 
वरकमज्ञानं नेशे प्रतीव्येव जविश्चयोर्विशेषसमवेनेशे मनस्तत्पारेणाम- 

संबन्धस्वीकारेऽपि न क्षतिः । ईशस्य रागाद्रशून्यश्रतिस्तु॒ जीव- 
नमुक्तस्याशरीरस्वादिश्रृतिरिव तदीयदृष्टिमाश्चित्य नेया ॥ 

अथेवमीरस्येव सावञयसवेकतरेखादिजनकवेनाज्ञानस्य भिम्ब- 
पक्षपात्िखमप्यनिवार्य्िति-चेत् , अस्तु तथा ; तथाप्युक्तस्य प्रति- 

बिम्बपक्षपातिसस्यानपाय एव । न च सावञयादिर्जविऽप्यापत्तिः ; मनो- 
वृत्ति विनाऽऽवरणानमिभवेन सवेज्ञानेच्छङयततेभवात् । आवरणमेव 

तत्तदेशवर्यतिरोधायकमि्यस्य ' पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्य बन्ध- 
विपयेयो ' ‹दहयोगाद्वा सोऽपि ' इति सूत्राभ्यां, ' दृधरामेदाजीवस्या- 

1 अर्नतिदायानन्दस्वानिषदथा-गः 

2४ 
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स्यापि स्वनिष्टधमावभासकतेन तद्रत्पक्षपातित्वसभवात्। तस्मा- 

दिदयाङरतविच्छेदेन ब्रह्मण्येव निल्यघुक्तत्वससारित्वसवेज्ञत्वाफिं 

बिज््ञतादिन्यवस्थोपपात्तः । एतेनासवक्ञत्वादनाऽनुभवासेद्धा- 

ज्जीवादन्यख चेतनयाभवेन सवेक्ञयादिश्चतिनिंविंषया स्यात्, 

एकजीववादे संसायस्तसारिन्यवस्थायागात्-- 
{द्रा सुपर्णा" ^य आत्मनि तिष्टन्' इत्यादिशतिभिः, 
‹ अन्यश्च परमो राजन् तथाऽन्यः पञ्चविंशकः । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ' ॥ 
इत्यादिस्मृतिभिः, ' छारीरथोभयेऽपि हि मेदेनेनमधी- 

पयेश्वयमस्ति, पर॑तु॑तिरोहितम् अक्ञानकृतावरणादैहाभिमानाच, 

इधरप्रसादादाविम॑वति' इद्यादिमाष्येणोक्तलखाच्च । एवं चेशष्य 
कायमात्रोपादानलपक्षोऽपि सङ्गच्छते ¦ एतेन--अतिशयेन प्रतिबिम्बे 
कायेकरत्वं ईशनिष्ठकायापेक्षयाधिकसङ्कयाककायेकरलं वा॒विरक्षण- 
कथकर वा । नाद्यः; इशनिष्ठाकाश्चचयेक्षया जीवनिष्ठानामा- 
धिक्यातरिणेयात् । न॒ च--जीवमेदेऽप्याकरादिरेकैकलात्तथा निभय 
इति-- वाच्यम् ; तथापि जीवभेदेन प्रपञ्चमेदपक्षे तदनिणेयात् | 
नान्यः; ईशोऽपि जीवनिष्ठकायापेक्षया विरक्षणकायय॑जनकलेनेश- 
पक्षपातित्वस्यापि वक्तु शक्यत्वादिति परास्तम् ; ₹शकायेविरक्षण- 
कायोणां जीवे जनकत्वानपायात्, जीवं प्रल्यावरणस्यैव जीवनिष्ठ- 
कार्येऽतिशयरूपवसंमवाचत्याशयेनाह -. तस्मादिति । अविदयाढृत- 
विच्छेदेन अविप्रयुक्तमेदेन । नित्ययुक्तत्वेति । सत्यत्वेन 
जायमानदर्यसंबन्धरूपवन्धाश्रयान्यलेल्यथेः । आत्मनि जीवे । तिष्ठ 

जिति । ' आत्मानमन्तरो यमयति ' इति श्रुतिशेषः । शारीरथेति । 
ब्रह्मणोऽन्य इति शेषः | उभये काण्वा माध्यन्दिनाश्च `यो विज्ञनि 
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यते" ' भेदव्यपदेशाच्च ' इव्यादिश्त्े, ' तसाच्छारीरादन्य 
एतरश्वरः । आत्मानौ तवेतौ चेतनौ एकः कती भोक्ता अन्य- 
स्द्विपरातोऽहतपाप्मतवादिगुणः' इ्यादिमाष्यैः, (तचज्ञान- 
ससरणे चावदाततद्यामतादिवन्नेतरतसरावतिषटत ' इत्यादिक 
रणग्न्थेथ विरोध इति निरस्तम् । नु _ चिन्मात्रस्याजञानं 
खामाविकमोपाधिकं वा, नाः; आत्मबदनिगततिप्रसङ्गात् । 
नान्यः; सखस्थवोपाधेखे आत्माश्रयात्, एतदोकषान्यपिकषतेऽ- 
स्योन्याश्रयात्, तदन्यान्यपिक्षस्ये चानवस्थानादिति- चेन; 
स्स्येवाश्रयतोपाधितात् । न चात्माश्रयः ; भेदस्य स्भेद- 
कत्ववदुपत्तः, सयाभाविकस्यापि षटस्पस्य तत्रागमावस्य च 
(५ (^ 

निधृत्तिदशेनात् ॥ 

दव्यद्रेतसिद्धावपियाया्चिन्मााश्रयत्वोपपत्तिः ॥ 

तिष्ठन् ' “य आसनि तिष्ठन् ̀ इति च निथम्यनियन्तृभावरूपेण भेदेन 
हि यस्मादर्धायते पठन्ति । तचचन्ानसंसरणे--अनावरणावरणे । 

त्कैरियादि-अज्ञानशद्रचिस्थितिः ॥ 

इफैतधिद्धिव्याख्यायां युस्वन्िकायामज्ञानस्य चिन्मत्राश्रयत्वोपपत्तिः ॥ 



22 सन्याख्याथामप्रैतसिद्धो [प्रथमः 

अयान्ञानददिऽविवयायाः मर्वज्ञाश्चयन्वेपपर्तिः॥ 

नु-शुदधब्ह्मणथिन्मत्रस्याज्ञानाभ्रयत्ये सावेक्ञयविरोधः। 
न च--विशिष्ट एव साव्गम्; "तुरीयं सवेक्सदा' इति 
शुद्धस्यैव सर्वजञतोक्तरिति- चेन्न; सवेद्क्पदेन सर्वेषां र्भूते 
चैतन्यमित्युच्यते, न तु सवज्ञ तुरीयम्; तसखाद्िशचिष्ट एव 

सवज्ञयम् । ताविदं षरिना न संभवतीत्यविचासिद्धिः। 
तथादि-सवैज्ञो हि प्रमाणतः, खस्पक्ञप्तया वा । तत्र प्रमाणस्य 
्रान्तेाविचामूरत्वात्, असङ्गस्वस्पक्गमेथाविदयं विना विष- 
यासङ्गतेः । तदुक्तम्- 

^ स्वस्पतः प्रमणिवां सवज्ञतवं द्विधा स्थितम् । 
चोभयं पिनाऽविचासबन्धं नेव सिध्यति " ॥ इति ॥ 

न च--स्वस्यत्ञपरैः स्वतः काठाद्यसेवबन्धेऽखखापतेन स्वतः 
सवन्धाभावेऽसेगततापातेन चाविद्ययेव स्वत एवान्येन 
संबन्धो क्तव्य इति- वाच्यम्; अविदयासेबन्धस्याप्याविद- 

----------- न ~ ~ - भ 

अथाज्ञानवदिऽविचायाः सवेक्ञाश्रयत्वोपपत्तिः ॥ 

सर्वेषां दक् सवेमासकाभिन्नम्' । चेतन्यं शुद्धम् । 
अबिद्यामिति । शद्धे इयादिः ¦ प्रमाणतः--वृत्िज्ञानेन | 
प्रमाणस्य भाविगाचरानुमितिखूपायाः अविघावृत्तेः | भ्रान्तेः षि 

मानगोचरपरलक्षरूपाया नष्टगोचरम्मृतिषूपायाश्च प्रमाणजन्याया अवि- 
वृत्तेः । प्रमाणेः--अविद्यावृततिमिः । वम्तुम्थितिरियसुक्ता । 
वस्तुतोऽविदयाश्रयत्वं न सावेज्ञयेन विरष्यते, यं प्रत्यावारिकाऽविचा 

(५ 

तत्रैव ह सविज्ञयासमवः, तन चसा जकान्य प्रल्यावारिकाते ध्ययम् | 

1 सवावमासकाभिन-म. 
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कतेनाविद्ययेवेति दृष्टान्तानुपपत्तेः । स्वतः परतो वा कालादि- 

संबन्धेन सर्वसैवन्धेन चासैरकषण्यसर्वगतत्वयोरुपपत्तेने तयो- 
यं सखतः कालसंवन्धपसवेर्सवन्धयिक्षा । असङ्गलश्ुतिरपि स्वतः 
सङ्गामावप्रिषयत्वेनोपपद्यते । अत एव-' अक्गताऽखिलसंषेततु- 
वटे न कुतश्चन ' इति- निरस्तम् । तस्माचिन्मात्राभिंतैवाविद्या ॥ 

दृत्यज्ञानवदे सर्यज्नस्याक्ञानाश्रयत्वोपपात्तः ॥ 

अथाज्नानवादेऽविद्याया वाचस्पतिसमत- 

जीवाश्रयसोपपत्तिः || 

[अक 

वाचस्पतिमिश्रस्त॒ जीवाश्रितेवाविद्या निगद्यते । ननु- 
जीवाभितापिद्या त्तिबिम्बितचेतन्यं बा, तदवच्छितरचेतन्यं 

संवेत्तरिति-तृजन्तम् । यतु-तच्छीखिकतृज्नन्तिति-- तन्न; 
मानाभावात्, कवल्ये वेतततवामावेन विषयवेदनस्वभावलामावात् । 
वस्तुतो ज्ातरृपरतया परेण प्रुक्तखद्वि्तपदमसाध्येव ; ज्ञानाथकविदेः 
सेट्खेन वेदितृपदस्येव ज्ञात्रथतात् । विचारथकविदेरनिट्तेऽपि प्रकृते 
विचाराथेकत्मसङ्गतमेव ; परोक्षक्ञानेनापि संमवतो विचारस्य्ञव- 
विरोधित्वादिति ध्येयम् ॥ 

तर्कैरित्यादि-- सावद्येऽप्यज्ञता चितेः 

दसयैतमिद्धिव्यास्यायां गुरुचनिकायां सर्वलस्याज्ञानाश्रयल्वोपपत्तिः ॥ 
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वा, तत्कल्पितमेदं वा जीवः । तथाचान्योन्याश्रय इति चेन्न; 
किमयमन्योन्याश्रय उत्पत्तौ, जञप्ती, स्थितो वा, नाद्यः; अना- 
दित्वादुमयोः । न द्वितीयः; अज्ञानस्य चिद्धास्यत्वेऽपि चितेः 
स्वप्रकाशचतेन तद मास्यत्वात् । न ततीयः; स किं परस्परा- 
भितत्वेन वा, परस्परसपिक्षस्थितिकत्वेन वा स्यात् । तन्; 
उमयस्थाप्यसिद्धः । अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वे विदधौनस्थिति- 
कृत्येऽपि चिल्यव्िद्याभितत्वतद धीनस्थितिकत्वयोरभावात् । नवे 
वमन्योन्याधीनताक्षतिः; समानकारीनयोरप्यवच्छेदयावच्छेद क- 
कनाया न= 

अथाज्ञानवादेऽविच्याया वाचस्पतिस्मतजीवाश्रयत्वोपपत्तिः॥ 

तत्कस्पितमेदं- तया कलित ईशस्य भेदो यत्र त्चेतन्यम् । 
चिद्धास्यस्ेऽपि-साक्िरूपजीवभास्यवेऽपि । चितैः- जीवस्य । 
तदभास्यत्वातू--अवि्यामानरूपसाक्षिजन्यमानाविषयतात् । चिदा- 
भ्रयत्वे-जीवधरितते । वचिदधीनस्थितिकत्वे--जी वनियमित- 
स्थितिकतवे, जीवान्यावृक्तिवे इति यावत् । तदधीनस्थितिकत्वयोः- 
तदन्यावृत्तित्वयाः । वस्य शद्धचिद्ृत्तित्नानाविदयान्यावृत्तिवमिति 

मावः । अन्योन्याधीनता--अवियानाश्स्य जीवनाशव्यापकतेना- 
विद्याया जीवोपाधितेन वा अन्योन्याधीनता । तत्रा्यमाह-- 

समानकाटीनयोरिति । व्याप्यव्यापकमावापन्नयोरितयथेः । यदा 

यद्ाअविद्या तदाऽवश्यं जीव इति व्याप्ठावपि जीवनाशस्यावि्यानाश- 
व्याप्यता मवति, साच न क्षृतिकरीति भावः । द्वितीयेऽपि 
न क्षतिरित्याशयेनाह--अवच्छेद्यावच्छेदकेति--उपहितोपाधीवयथेः | 
स्वोपहितेऽपि जीवेऽवि्याया आश्रयत्वं संमवति ; विद्यमाने सति 

-------------*--------------~ -------~~---------- 

1 यद्वा-ग. 
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मावमात्रेण तदुपपत्तेः, पटतदवच्छिन्नाकाश्रयोरिव प्रमाण- 
प्रमेययोरिव च । तदुक्तम्- 

¢ स्वेनेव कथिते देशे व्योम्नि यद्रदटादिकम् । 
तथा जीवाभ्रयावि्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदाः " ॥ इति ॥ 

एतन--यद्यत्पततिङ्ञप्रिमात्रप्रतिवन्धकतवेनान्योन्यपेक्षताया अ- 
दोषत्वम्, तदा चैत्रमेतरादेरन्योन्यारोहणादयःपत्तिः--इति निर 
स्तम् ; परस्परमाश्रयाश्रयिभावस्यानङ्गीकारात् । न चेश्वरजीव- 
योरीश्वरजीवकल्पितते आत्माश्रयः, जीवेश्चकल्ितत्ने चान्यो- 
न्या्रयः, न च शुद्धा चित् कलिका, तस्या अज्ञानाभावा- 
दिति- वाच्यस्; जीवाधिताया अविद्याया एव जीपे्कस्प- 
कतवेनेतदिकस्पानवकाात् । तस्माजीवाश्रयतेऽप्यदोषः ॥ 

इत्यद्रतसिद्धादज्ञानस्य जीवा्रयत्वापपत्तिः ॥ 

व्यावर्तकरूपस्योपाधित्वस्य स्वाश्रयं प्रति स्वीकररेऽपि स्वस्मित्तवि्याय। 
आश्रयलास्वीकारादिति मावः । दश्च प्रदेशे, स्वावच्छित् इति यावत्| 

अविद्याया एवेेवकारो हेल्थ: । नैतदिति । जीवेशौ प्रति 
कःपकत्वं कट्पनाजनकत्वम् , जनकल्वमात्रम् , द्रवं वा । आये 
अविद्यावृत्तिरूपकस्पनां प्रत्यविद्याया एव दोषतया उपादानतया च 

हेतुत्वम् । द्वितीयं त॒ नाभ्युपेयते ; जविशयोरनादिलात् । तर्तीये 
तूमयोरपिं स्वपतः स्वप्रकाशम् , न तु दद्यतम् ; अविद्याविषयत्वेन 

स्वस्यावियाश्रयत्वादिना। जीवदेव लीशे स्वरूपचतन्येन (न) 
लवियावृ्येति ईइशस्याषि्ानश्रयतवेऽपि तदुपपद्यते । जीवे तविय. 
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अधाज्ञानवदिऽन्नानरिषियनिरूपणम् ॥ 

अविद्याया विषयोऽपि सुचः । तथाहि चिन्मात्रमेवा- 
विद्याविषयः; तस्याकल्पितत्येनान्यान्याश्रयादिदोषाप्रसक्तः 
स्वप्रकाशत्वेन प्रसक्तग्रकाशच तस्मिन्नावरणकृल्य्सभवाच, नान्यत् ; 

(+ 

विषयत्वाश्रयलादिना, ईर'जीवादिद्रष्टवमविचावृच्यादिनेवति नानुप- 
पक्तिरिति भावः । विषयतासबन्धनाविद्या प्रपञ्च प्रति निमित्तम्, 

तृपादानम्; येन बरह्मणः प्रपञ्चाधारलं न स्यात् । जीव एववा 
परपञ्चाधारो न ब्रह्म, अतो जीववि्ययेरेव प्रपञ्चोपादानलम् । जीव- 
्रहमणोवास्तवामेदादूद्णो जगद्धतुतवश्रुतिः । जगत्कारणाविाविषय- 
लादिकमेव ब्रह्छक्षणं यतो वे्यदिश्चु्थः । अत एवाविचेव शुद्ध- 
ब्र्मश्रिता जगदुपादानं; न तु ब्रह्म जीवो वेति पक्षे जगदुपादाना- 
विद्यावक्त्वमेवोक्तश्रयथं इत्यादि वोध्यम् ॥ 

त्कैरतयादि-- अज्ञाने जीवनिष्ठता । 

इवयद्रैतसिद्धिव्याल्यायां गुरुचद्धिकायामन्ञानस्य जीवनिप्रतोपपत्तिः ॥ 

अथाज्ञानवादेऽङ्ञानबिषयनिरूपणम्, 
4 ¶ 

अन्योन्याभ्रयादीति । अज्ञानजन्यानां मध्ये यद्विषय- 
केनाज्ञनेन यज्ञन्यते तघ्यापि तद्विषयकेनाज्ञानेन जननेऽन्यो- 

न्याश्रयः, तद्िषयक्रेनैवाज्ञानेन तस्य जनने आत्माश्रयः, अज्ञाना- 
वच्छिन्नभविदादेरक्ञानविषयसे तस्मकाशचानुपपच्यादिरिति भावः । 

1 इश्े-ग.  2व्रह्मणो-ग. 3आन्माध्रयः, अन्ानजन्यस्याज्ञानाश्रय 

व्वर्न्यान्याश्रयः, मनावा्दन्-ग्. 



परिच्छेदः] अज्ञानवादेऽज्ञानविषयनिरूपणम् 1 

तस्याज्ञानकरिपतत्वात् , अप्रसक्तप्रकारत्वेनावरणकृत्याभावाच । 
ननु--किमावरणकृत्यं (१) सिद्धप्रकाशलोषो वा, (२) अरस 
द्रमरकालानुत्यत्तिवा, (३) सतः प्रफायस्य परिषयासंबन्धो वा, 
(४) प्राकव्याख्यकायंप्रतिबन्धो बा, (५) नास्ति न प्रका्त 
इति व्यवहारो घा, (8) अस्ति प्रकाशत इति व्यवहाराभावो 
वा, ७) नास्तीत्यादिग्यवहारयोग्यत्वं वा, (८) अस्तीत्यादि 
व्यवहारायोग्यत्वं बा । नाद्यद्धितीयो ; स्वषूपग्रकाश्चस्य नित्य 
सिद्धत्वेन तष्छोपासुत्पच्योरसभवात्) तदन्यस्य च खप्रकाय 
तस्मिमनपेक्षितितवात् । न ठर्तीयः; ज्ञानख विषयसंबन्धेक- 
स्वभावत्वात्, स्वयं ज्ञानरूपलतन त्वन्मते संबन्धानपेक्षणाच । 
नापि चतुथः; तन्मते चेतन्यातिरिक्तस्य तस्यामावात् । नापि 
पञ्चमः; सुपुप्रो व्यवहारामपेनानावरणापातात् । नापि षष्ठः; 
न्यवहारस्याभिक्ञात्ये स्वरूपाभिज्ञाया इदानीमपि सचात्, 
वृत्ते मोक्षृऽप्यसखात् । अभिरपनस्पत्वे मोक्षेऽप्यावरणग्रस- 
ङ्गात् । नापि स्तमाष्टमो ; तयोरप्यारोपितत्वेनावरणं विनायोगा- 

अज्ञानकसिपतत्वात् अज्ञानप्रयुक्ततात्, अज्ञाननाशनादयत्वादिति 

यावत् | तथाचाज्ञानस्यामिथ्याविषयकज्ञाननिवल्येतवेनामिथ्याविषयकत्मा- 
वर्यकमिति भावः । एतेन -अज्ञानस्याश्रयत्वमिव विषयत्वमपि जीवे 
आस्तामप्येतस्य सदा प्रकाशमानलान्न तत्र तत्, तर्हिं स एव देतु- 
वाच्यः, नाज्ञानकस्ितलमित्यादि --परास्तम् ; तमेव विदिलाऽति- 
मृत्युमेति ' इत्यादिश्ृतेः शुद्धज्ञाननिवलतेनावगताज्ञानप्य शुद्धविषयक- 
लरोचिये प्रकृते तावयात् । तोपायुत्प्योः- तषोपतदुसच्यभा- 
वयोः । असभवात् अप्रसिद्धः । स्वन्मते तदभ्युपगते शुदधनेैतन्ये | 
त्यवहाराभायेन व्यवहाररूपृयस्यामावेन ¦ आवरणग्रसङ्गादिति | 
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दिति- चेन्न; नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहार एवाभिक्ञादिसा- 
धारणः, अस्ति प्रकाशत इत्येत्यवहाराभावो वा आवरणकृलयम्। 

' कृत्यसच्वदित्यादिः । अभिज्ञादीति । वृ्तिजानामिरपादीतयथः 
असच्वापादकाज्ञानावच्छिन्चिद्रूं नास्तित्वं अभानापादकज्ञा- 

नावच्छिननचिदूपोऽयकाशश्च नास्ति न प्रकायत इधयाकाराः 
विधयवृक्तिविषयः । अस्ति प्रकाञ्चत इतीति | उक्तज्ञानामा- 
वविशिष्टानिद्रपम्तितवं प्रकाशश्चाम्ति प्रकाशत दइत्याकारवृतर्विषरयः , 

सा चोक्ताज्ञानविशिष्टचिदपरन्ध्यभावकराणिका । तात्राम्मन्मते यद्यपि 

प्रतियोग्युपरल्धिसचेऽपि तदभावसत्वादमावस्य 2 धीप्रसङ्खन प्रति- 
योगश्युपरम्धेः कारणगताक्तिविधरकतरूपप्रतिवन्धकत्म्य स्वीकारा- 
द्रा्मावविशिष्टवाषे घटादयुपरन्धरुक्तपतिवन्धकतवम् ; तथापि प्राती- 
तिकस्याज्ञानादरभावविरिष्टवोधेऽक्ञानादि संबन्धस्येवोक्तप्रतिवन्धकतवसं - 
भवात् अज्ञानामायोपहितच्िदाकायृत्तावज्ञानोपहितातेत उक्तप्रति- 
बन्धकत्वात् उक्तवृच्यभावस्या्ञानचित्सवन्धरूपावरणप्रयुक्ततवादुक्तावर- 
णङ्कत्यतलमव्याहतम् ॥ 

न चोक्तवृततनविघावृत्तिखम् ; ब्रह्म भातीति व्यवहारकाटेऽ 
विद्याया जमावात् , नाप्यनुपरब्धल्म् ; प्रतियोग्यनुपरुन्धरहेतुत्वस्या- 
नुपदसुक्ततवात् , प्रतिबन्धकस्य सिद्धान्ते विधटितदचक्तिकात्र जायते 

विपरीताच्च जायत इति कायोमावप्रयोजकतवस्वीकरेऽपि प्रतिबन्ध 
कामावस्य देतुतास्वीकारादिति --वाच्यम् ; प्रतियोगयुपरब्ध्यभावाज- 
न्याऽपि मनेोवृततिरुक्तामावकालीनकारणजन्येत्यनुपरन्धत्वरूपवैजात्यय 

तत्र सेभवात्तादशवेजायावच्छिन्नं प्रलुपरुब्ध्यविषटितकारणशक्तः प्रयो- 
जकतेनानुपरन्धिहेतुत्वेन : तद्यवहारस्यापि संमवात् । उक्तवृतेः 

1 कृलयपच्वादिति रेषः-ग. 2 सत्वेऽपि तदभावस्य र्धप्र-क. ° हैतुकतेन-ग. 
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आवरणं च तदोग्यता अज्ञानसम्बन्धह्पा सुषुप्रयादिसाधारणी 
आत्रहमज्ञानमबतिष्ते । तेन सुषुपिकाठे नानावरणम् , मोक्षकाले 
च नावरणम् । यदुक्तमस्याप्यारोपितत्वेनावरणसपेक्षत्वमिति, 
प्रमालस्थापनायेदमुक्तम् । वस्तुतोऽविचातरत्तित्वमपि प्रतियोग्युपरन्धि- 
प्रतिबद्धवृत्तः संभवत्येव ; ब्रह्म न भातीव्याकारवृत्तरपि जीवन्मुक्तानु- 

(५ भ 

वतंमानविक्षेपरक्तयाऽविद्यङेशेन वा समवादिति ध्येयम् ॥ 
नन्वस्तीतिभ्यवहारे चिन्मत्रामेव विषयीऽम्तु, मातीति व्यवहरि तु 

तस्य विषयत्वे अस्तीतिग्यवह्रस्यापि तत्समानविषयकतया तत्राप्य 

भानापादकाज्ञानसेबन्धस्य प्रतिवन्धकलापत्तेः, भातीतिन्यवहारे उक्त- 

्ञान।मावकिशिष्टठा चिदेव विषयोऽस्विति--चेन्च ; तथासल्यक्टप्तस्या- 
सत्वापादकाज्ञान ' प्रतिबन्धकत्वस्य कल्पनायां गौरवापत्तेः, उक्त- 

(9 

ज्ञानाभाव्विशिष्टचितस्तद्विषयत्वे तु प्रातीपिके ऽस्वामावविशिष्ट- 
विषयकानुपरन्धज्ञाने प्रतिबन्धकस्य क्ल्सेनागौ रवपिति ध्येयम् । 
अत एव नास्तीत्यादिव्यवहरेऽप्युक्ताज्ञानमेव विषयः, ५न त्वदन्यत् ; 
उक्ताज्ञानविषयकापरोक्षवृत्तावुक्ताज्ञानहेतुत्वस्य क्टपततात् , अन्यविषय- 

कत्वे तत्र तद्धेतुसवस्य कल्प्यत्वात् । एवं च व्यवहारामावो वेल्यत्र 
वाशब्दः समुचयाथः । तुखज्ञानास्वीकारपक्षे तु वृ्याकिषियत्वसमाना- 
धिकरणं यदज्ञान विषयतावच्छेदकत्वं तदभाववनिष्ठा चिदेवास्तिलादि- 
र्पोति प्रतिकमेग्यवस्थेक्तरीत्याऽवसेयम् ॥ 

नानावरणमिति । पुपुप्ो नास्तीलयादिवृत्यमावस्तु विरिष्ट- 
विषयकवृत्तिसामान्यकारणाहङ्करस्यामावादिति भावः । मोक्षकाले 

चेति । अरस्ती्यादिवृत्यमावम्तदाः नावरणात् , किंखहङ्करामावात् , 
अत एव जीवन्मुक्तस्योक्तवृत्तिभवल्येव; बधिताहङ्कारनुवृ्तेः। अस्यापि 

1 अन्नानप्रति -ग, 2 उक्ताज्ञानाभाव-क. ग २ प्रातीपिक्रस्य-ग, 
५न त्वन्ध. पव्रृतत्यभावस्तु तद्ा-ग. 
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तन्न; अज्ञानसंबन्धरूपस्यावरणस्यानादित्वेन वि्प्काश्यत्वेन 
चोत्पततो ज्ञप्तौ स्थितौ वा सखानपेक्षणात् । नन्वद्धितीयतवादि- 
विशिष्टे तथा व्यवहारेऽपि अवस्थाच्रयेऽप्यसन्दिग्धाविप्यस्तत्येन 
प्रकाश्चमानात्मस्पेऽ्यासाधिष्ठाने सुखादिज्ञानस्पे चिन्मात्रे 
तद्भावेन तत्करप्ययोर्योग्यलखायोग्यत्ययोरभाव इति-चेनः; 
शुद्ररूपायाधितः प्रका्चमानत्वेऽपि तस्या एव परिपूणोदाका- 
रेणाग्रकाश्चमानत्वात्, तदथं तस्या एवावरणकस्पनात्, परि- 
पूणाद्याकारस्य मोक्षदयानुद्त्तत्वेन शुद्ध चिन्मात्रत्वात् । न च- 
निविभागवितः कथमेवं घटत इति- वाच्यम्; आवरणमदिम्रैव 
परिपृणं ब्रह्म नास्ति न प्रशटश्षत इति व्यवहारः, अस्ति प्रकाशत 
इति व्यवहारप्रतिबन्धश्च, अध्यासाधिष्ठानत्वादिना प्रकाशमानता 
चाविरुद्रेति । अत एव-अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षग्यवहारयागम्यत्वसूप- 

आवरणम्यापि । चित्प्रकाश्यतसन । चितिष्ठखेन । ज्ञप्ताविति । 
चिद्रपा ज्ञिन कारणसपिक्षा, अविद्यावृ्तिरूपा तु विषयविधयाऽविच्या- 
संवन्धसापेक्षाऽपि न क्षतिकरीति मावः । योग्यत्रायोग्यत्वयोः | 
नास्तीप्यादित्यवह!रयेग्यलास्तीत्यदिग्यवह।रामावयेभ्यत्वयोः । निर्वि 
भागेति । पूरणापूर्णमेदशल्येलथः । महि्ना अनुभववरुन । प्रति- 
वन्धोऽमावः । अविरुद्रेति । आवरणानुभवान्यथा"नुपप्या पूणानन्द- 
चिदरुपयोवंसतुतोऽभि्योरपि कलिपितानादिभेदम्य स्वीकारादषिरोध इति 

भावः। इदं च परखलनम् । वस्तुत: प्रकाश्चमानेऽप्यासन्युक्तरी्याऽज्ञान- 
तदभावविषयकयोरुक्तव्यवहारयोरमावामावौ न विरुद्धो, अखण्डाकार- 
चरभवृत्तरवाज्ञानविरोधिवादियसकरदक्तम् । अपरोक्षन्यवहरेति | भा- 

1 अनुमावान्यथा-ग. 
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स्वप्रकाद्चत्यपिरुद्रे योग्यत्वायोग्यत्ये कथमिदानीमपि ब्रह्मणि 
स्याताम्? न चाज्ञानादिमचेनापरोक्षन्यवहारयोग्यतं स्पस्पेण 
च तदयोग्यत्वमित्यविरोध इति-बाच्यम् ; स्वस्पखयाप्रकाश्चसा- 
पातादिति- निरस्तम् । परिपूणा्याकरेणदानीं व्यवहारा- 
मविऽपि अपरोक्षव्यवहारथोग्यत्ानपायात् । न चैवं-सुखा- 
देरज्ञानावच्छिनचित्प्रकाश्यत्ये सुखादिकं न प्रकाशते! 
इत्यनुभवापातेन सुखादिकं प्रकाशत इयनुभवाथं चितोऽ- 
्ञानानवच्छेदेन प्रकाशोऽङ्गीकरणीय इति--बाच्यम् ; इष्टा 
पत्तेः, अनुक्तोपाटम्भनत्वात् । न ्ानावच्छेदेन चित् प्रका 
शत इति त्रूमः। अत एव च-नित्यातीन्धियेऽप्यज्ञानाव- 
च्छेदकतया अपरोक्षव्यवहारेण तत्रापि स्वप्रकाञ्चापत्तिरिति-- 
निरस्तम् ; अक्ञानानवच्छेदेन तादृश्य व्यवहारस्योक्तेः । 
ननु- प्रदीपावारकथटादिवचेतन्यावारकाधिच्या चैतन्यस्यान्य- 

तीति म्यवहारे्यथः । व्यवहाराभविऽपि--मातीतिम्यवहारामविऽपि । 
योग्यत्वानपायादिति । योग्यत्वं चामानापदकाज्ञाननारकषृतिं प्रति 
कद् [िद्धिषयत्वमिति भावः । अज्ञानानवच्छदेन अज्ञानान्यावच्छेदे- 
नापि । तत्रापि निलयातीद्धियेऽपि । परमाणज्ञानं भातीति व्यव- 

ह्।योग्यत्स्य फर्म्याप्यत्वामावरूपवेयत्वस्य च सतवात्तत्रापि स्वप्र 
काशत्वापरत्तिरिति भावः। अज्ञानानवच्छदनेति-आज्ञानादि विषयतया 
मातीतिव्यवहारयाग्यतम्यावृततस्येत्यथेः । तादश्व्यवहारस्य भातीति 
व्यवहारयाग्यत्वस्य । उक्तवृत्तिविंषयत्वरूपयेग्यवस्येति समुदायाथः | 
यथाश्रुतं फरुव्याप्यत्ाभावविि ए्स्याज्ञानानवच्छेदेन भातीति व्यव- 
हारयोग्यत्वस्य सुलादावपि सत्वात्तत्रापि स्वप्रकाशलापततरसङ्गतम् । 
अतत एव मिथ्यात्वानुमानहेषवस्वप्रकाश्चत्वविवेचने योग्यलमुक्तरूपमेबो- 
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संबन्धे प्रतिबध्रातु अन्ये प्रति चेतन्यमाच्छादयतु, न तु 
चैतन्यं प्रत्येव चैतन्ये उक्तयोग्यत्वस्पप्रकाशविरोधिनी सा, 
नहि दीपो षटाबृतोऽपि स्वयं न प्रकाशते; तमःसंबन्धा- 
पातात्, न च--कल्पितमेदं जीवचैतन्यं प्रति शुद्धचेतन्य- 
माच्छादयतीति-- वाच्यम् ; आवरणं विना भेदकस्पनस्यवा- 
योगात्, यो मोक्षे भावी चिन्मात्रस्यैव चिन्मात्र प्रति प्रकाश्चः, 

तदभावस्येबेदानीमज्ञानेन साधनीयत्वाचति--चन ; कस्ित- 
मेदं जीवं प्रति शुद्धचेतन्यस्यावृतत्वात् । न च-मेदकल्प- 
नस्यावरणोत्तरकालीनत्वादिद मयुक्तमिति-- वाच्यम् ; मेदावर- 
णयोरुभयोरप्यनादित्येन परस्परमानन्तयोमावात् । यचोक्तं - 
यो मोक्ष भावी चेतन्यं प्रति प्रकाशस्तदभाव इदानीमज्ञानसाध्य 
इति तन्न ; मोक्षे जन्यस्य चतन्यमप्रकाश्स्याभावात् , कल्पित- 
भेदापगमे श्ुद्धचेतन्यं प्रतीव प्रकाशस्य जीवं प्रत्यपि संभवात् । 
यच्चोक्तं -- प्रकादास्वस्पे चेतन्ये कथमज्ञानम्१ न द्यारोके 
तम॒ इति, तन्न; अज्ञानतमसोविरोधितायामनुभवपिद्धमि- 

शेषात् । तथादि--' खदुक्तमथं न जानामि ' इति प्रकाशमाने 
वस्तुन्यज्ञानस्यानुभवात्खसूपचेतन्यं साक्षी बा अज्ञानाषिरोधिः, 
तमसस्त्वारोके सत्यनयुभवादारोकमात्रं तदिरोधि । बस्तुतस्त् 

4 

तमिति ध्ययम् । तदमभावस्याते । चिन्मत्र प्रतील्यादिः | ननु-- 

नित्यप्रकाशो न जीवे प्रति प्रसक्तः; भदापगमे शुद्धं प्रत्यव तस्य 

रष्टत्वात्, तथाच जीवं प्रल्यावरणकल्पना व्यथा, तत्राह - कसिपत- 

भेदापगस इति । जीवं प्रत्यपीति । इदानीमि्यादिः । तथाच शुद्धं 
प्रति प्रस्क्तया तदभिन्नमीयं प्रतीव जीव प्रत्यपि प्रसक्तिरिति भावः| 

स्वसूपचैतन्यं साक्षी वेति | साक्षी ओुद्धचिदपि नाज्ञानविरोधी, 
~-~-~----~---- -------- - ~ - --~~~---~~-----~ -- 1 -- ~ 

4 

1 ताज्ञान। रोध 
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अवतमसे पिषयप्रकाश्चकाठोकसहमावदशेनेन तमस्यपि नारोक- 

दस्तु तत्र मासमानेज्ञानम्, सुखादिस्फुरणे भासमाने न प्रका- 
शत इत्यननुमवात्कथं ततराज्ञानमिति- वाच्यम्; सुखादिस्फु 
रणं न प्रकाशत इत्यनुभवाभावेऽप्यनवच्छिन्नाकारेण न प्रकाशत 
इत्यनुभवात्, आवारकाज्ञानस्य तत्राप्यावरश्यकत्वात्। यदपि-- 
त्वदुक्तमथं न जानामी ' ल्य भासमाने नाज्ञानमू, वितु गुहास्थं 

तमरश्छन्नमितिवत् तदुक्तं न जानामीव्यनावरृतसामान्यावच्छेदेनेय 
विशेषाज्ञानमनुभूयते, न हि पराचित्तस्थमजञानं प्रातिसिकरूपेणान् 
दयते, एवं च तद्विरेषसशयं प्रति तत्सामान्यनिशय इव तद्विशेषा- 
वच्छिननाज्ञानक्ञानं प्रति तत्सामान्यज्ञानमेव हेतुः ; तथा दशनात्, 
नहि विशेषे ज्ञते तदज्ञानधीदृष्टठा ; अषच्छेदकक्ञानस्य द्यव- 
च्छिननज्ञानहेततापि दशथेनदेव करप्या, न चातिप्रसङ्गः ; सामान्य- 
विशेषभावस्येव नियामकत्यादिति, तन्न ; अज्ञाने हि षिकशेषा- 
वच्छिनतया भासत, सामान्यायच्छिन्नतया वा । आये बिरेषे 
भासमानत्वमागतमव । न हि पिशेषमभासयन्विरेषाज्ञानमित्य- 
वासयति । तथाच सामान्यनिथयजनितोऽपि संशयो विश्चेष- 

मवगाहते यथा, तथा सामान्यज्ञानजनितोऽप्यज्ञानप्रत्ययो पिक्ेष 
विषयीकरिष्यतीति इतो भासमाने नाज्ञानमिति । न दवितीय 

ह मान्वन्ञ नन त९वन््छनत्यव बह्यतस्यज्ञनस्य वरषसब- 

कितु प्रमाणवृ्यर्वच्छन्विदेव, तथा च शुद्धे प्रकाश्चमानेऽ 
प्यज्ञाने संमवत्यव ¦ पृणानन्दाकारेणावृतलवं न तु चिन्मात्ररूपेगेति 
तु तव लारूनमात्रं पूवं कृतमिति मावः । अनवच्छिनाकारेण- 
सुखा्नवषिननशुदधूपण ।. प्रातिस्विकरूपेण -- विरेषरूपेण । 

^. ४01. 1. 9 
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न्धित्वे मानामेविनं भासमाने सामान्य एवाज्ञानमवगतम् , 
वस्तुनः प्रतीतिप्रमाणकत्वात् । तथा च पराचित्तस्थं यथा 
अनृद्यते, तथा ज्ञातं" तंथेवाज्ञाते' चति सिद्धम् । नयु -- यथा 

दरेषस्येष्टत्वेऽपि द्विष्टस्य नेष्टखम् , ईश्वरस्य भ्रान्तिज्ञतेऽपि 
प्रमविषयज्ञत्वम्, अस्मदार्दानामीश्वरसवज्ञयज्ञानेऽपि न सवं- 

्ञत्वम्, एवमन्नातज्ञानामवेऽ्प्यज्ञानज्ञानमिति- चन्न ; दा 
न्तासंप्रतिपत्तेः । तथाहि--इच्छा तावजञ्ज्ञनदमानदिषया, 

ज्ञानं चावच्छेदकतया दिष्टमपि विषयीकरोतीतीच्छाया अप्य- 
वच्छेदकतया तद्विषयत्वात् । नरीच्छा इष्टतावच्छेदकापिषया 
भवति । एतावानेव विषषः । रिचित्साध्यतया विषयीकरोति, 

क क (^ 

मानाभवेनेति। विशेषप्रमानिवत्यत्वानुपपततिस्तु न मानम् ; सामान्यज्ञा- 
नस्येव विशेषाज्ञानधीहतुत्ववद्विरोषक्ञानस्थव सामान्याज्ञान नाशकतसम- 

वात् । सामान्यार्वच्छिन्नतया विदेषाज्ञानावगाहिवुदधेः प्रमासनुरोधन सा- 

मान्यमवच्छेदकमवदये वाच्यम् ; तथाच विशेषस्य विषयत।वच्छेदकसेना- 

क्लुप्तलात्सामान्यमेव तथा कल्प्यते, न तज्ञानं परति सामान्यमाश्रयताव- 
च्छदकं विरोषस्तु विषयतावच्छेदकं इति । एवं च विरोषावच्छिन्न- 

विषयताकाज्ञानस्याप्रसिद्धया सामान्यावच्छिन्नविषयत।काज्ञानं प्रत्येव 
विशेषपमाया ना्चकत्वसंभव।चोक्तानुपपत्तिःः । फं च सामान्या- 

वाच्छन्नतया विशेषाज्ञानस्यानुमवे धुमाघज्ञानमपि बन््यायवच्छिन्न- 
तेनानुमूयेत । न॒हि सामान्यविशेषभावो व्यापकव्याप्यभावान्य 

इति मावः । अवच्छेदकतया दषविशेषणतया । तद्विषयत्वात् 
विरिष्टविषयकतात् । किञ्चित्साध्यतया द्वैषादिकमुदेद्यतथा । 
अवच्छेदकतया उदेदयतावच्छेदकतया । विषयीकरोतील्यत् 

1 ज्ञानं. 2 सामान्यज्ञन-क. ग, 3 नोक्तान्यथानुपपात्तेः-क., 
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फिचैदवच्छेदकतया। इधरोऽपि म्रमविषयमगृहीत्या भ्रमं नं 
गृह्णाति । भ्रमो हि भ्रमत्वेन ग्रा्यः । भ्रमत्वं च रजतामाववति 
रजतख्यातित्यं वा, असत्वयातित्वं वा, अनिषैचनीय- 
र्यातित्वं॑वा । तस्मिन् गृह्यमाणे सवेथा विषयग्रहः । 
इयांस्तु विषैः । यत् रान्तः स्वातन्त्येण गृह्णाति, रस्तु 
तज्ज्ञानावच्छदकतयेति । इश्रसाव्ञयज्ञानमस्माकं तु सवेज्ञ- 
पदेन । तत्र सपेपदप्रतिपाचं जानन्नेवास्मदादिस्तत्र ज्ञान- 
संबन्धं गृह्णतीतीदयं सधेज्ञयमिष्टमेव । विरशेषस्त्वीश्वरस्य न 
कुत्राप्यज्ञानम्, अस्मादटशां तु पिशेषेष्वज्ञानमिति कृता । 
एवं च ज्ञात एव विरेषेऽज्ञानज्ञानमिति । नच-घटादेरज्ञाना- 

वच्छेदकतया भानेऽपि पटादज्ञाननिवत्ति विना तदवच्छिन्न 

विषयतायामुद्द्यतातदवच्छेदकस्वयोः त्ृतीयाथामेदान्वयः । स्वात- 
नत्येण-शुक्तयांरे रजतादिकम् । ज्ञानावच्छेदकतया ज्ञानविरे- 

षणीमूतविषयतांे विरोषणतया ¦ एव चेति । दृष्ठान्तासंप्रतिपत्तौ 
चेत्यथेः । ननु-यथा द्वेषादो स्ववृत्तिखमगृहीलाऽपीच्छयां स्ववृत्ति 
तेन द्वेषादिमाति, सव्यलेनास्मामिग्रृ्यमाणोऽपि अमविषयो नैशेन 
सत्यतया गृह्यते, विदेषर्पणेशस्य सवेज्ञानं विशेषविषयकत्वरूपेण 
नास्माभिगह्यते, तथा विरेषमगरहीत्वा सामान्थावच्छिचनतयेवाज्ञानं 

गृ्यतामिति- चेन्न ; विषयाविषयके विषयिग्रहे दृष्टान्ताभावात् ¡ न 
हि यस्य ज्ञानदेयलरलक्षं॑तद्विषयाविषयकं तदिति कचिदष्टम् । 

तदुक्तम्-  विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम् , अतो ज्ञानवित्तिवे्ो विषय ' 

इति । तथाच कंचिद्धिषयं विषयीकुवैन् कंचिदविषयीकुवेन् भ्रमस्य 
ग्रह ईशस्य जायताम् , विेषमात्रविषयकलक्ञानं कथं विदेषाविषयकेन 
साक्षिणा गृह्यतामिति ष्येयमस् ॥ 

2 
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संयोगादिज्ञानादशैनेन प्रकृतेऽपि विषयायच्छिन्नाज्ञानङ्ञानाथं 
तदवच्छेदकविषयाज्ञाननिवृत्तेरपि वक्तव्यत्वेनाज्ञानाषिराधिज्ञान 
वत् अश्ञानावरिरोधिनयज्ञाननिवर्तिरपि स्वौकायो स्यादिति-- 
वाच्यम्; संयोगादिसखस्याधच्छेदकथटादिसचसपक्ष्वेऽपि 
यथा अभवि न स्ाधिकरणीयगप्रतियोगिरूपावच्छेदकसचपिक्षा, 
विरोधात् ; तथा अज्ञानक्ञानस्यापि न स्वविषयाज्ञाननिद्च्यपेषा, 
विरोधात् । न चैव-तद्विषयकज्ञानपिक्षापि मास्तु; विरोधस्य 
समानत्वात्, अव्रिरोधफर्पनाबीजस्य ज्ञान इवाज्ञाननिवृत्तावपि 
समानत्वात् । तथाच विषयेऽज्ञात एवाज्ञानं ज्ञायते, विषय- 
विशेषावच्छिन्नुद्धिस्तु तमसीव विशेषक्ञानानन्तरं ' एतावत्काल- 
मुमथं नाज्ञाषमि 'ेवंसूपा जायत इति वाच्यम्; 

विषयावच्छित्ाज्नानज्ञाना्थं--विषयावच्छिन्नसेनाज्ञानप्रका- 
दाथम् । वक्तव्यत्वेनेति | अज्ञानस्याज्ञातत्वामावेन प्रकाश्चसमवेऽपि 
तदक्च्छेदकस्याज्ञातलनेोक्तप्रकाशसंमवेन तदज्ञाननिवृत्तिर्वाच्येति 
भवः । अवच्छेदकेषटादिसखेति । स्वाधिकरणसंयुक्तघरादिसत््े- 
यथेः | ननु--तर्हिं विरोषावच्छिच्ततस्याज्ञाने मानासेभवात्तत्र तद- 
सिद्धि्तत्राह--पिषयविरेषावच्छिन्नेति । तमसीवेति । तमपि 
नष्टे षटादितम एतावत्तारं स्थितमिति घीलििलयथः । "षटंन 

जानामीति प्रत्यक्षे मन्मतं धटादिज्ञानं कारणतया नपिक्ष्यत एव, 
विशिष्वुद्धयादौ विेषणज्ञानादिदतुलास्वीकारात् ; परंतु जातेऽपि 
प्रमज्ञाने दोषात्त्र प्रमाला्हे तद्विषये लदुक्ताथं न जानामीति 
रलक्षम् , लन्मते तु तस्य ज्ञानामावविषयकतेन लदुक्ताथ्ञानतेन 
भतियोगिज्ञानपकषत्वमावर्यकम् , अन्यथा नेल्याकारकप्रयक्षापततेरिदयक्त- 
ज्ञानामावे उक्तप्रयक्षासंमवः । अथात्र विरोधान्नोक्तज्ञानसंमवः; 
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हन्तेवममावखमावविरोधिप्रतियोगिङ्ञाननिशपेशङ्ञानिषयत्वम - 
माववलक्षण्यसाधकमङ्ञाने उपपादितमायुष्मता । किंच यच्- 
ज्ञानं खकाठे विषयावच्छिन्नतया न भासयेत्, तदा तु 'त्वहु- 
क्तमथं न जानामी ' ति विषयावच्छिन्नाज्ञानख वर्तमाना्थ- 
प्रत्ययो विध्येत । तसादिषयाज्ञानसाधकत्वात्सा्षिरूपाषिषय- 
प्रकाशोऽपि नाज्ञानापिरोधी, किंतु प्रमाणवरत्तिः । एकविषयतेऽपि 
प्रमाणवृत्तितदतिरिक्तवृच्योरक्ञनविरोधित्वापिरोधित्ये षटविषय- 
कयोः सोरारोकन्ञानयोः सौरचा्ुपप्रकाचयोवां तमोषैरोधि- 
त्वारैरोधित्ववदुपपदयेते । नच-ृत्तिशेतन्यसखय विषयोपरागा- 
थति मतेऽखा अज्ञाननिवतेकत्वामावादिद मयुक्तमेति-बाच्यम्; 
अज्ञाननिवतेकत्येन निब्त्िप्रयोजकत्वसवोक्तत्वात् । तच्च संव 
तर्हिं ्टप्तकारणवाधानेक्तप्रलक्षमभावविषयकम् , कं तु भावषूपाज्ञान- 
विषयकापिल्येव कल्पनीयम् । न तु क्लप्तकारणवाषे कायमित्यादि पृवे- 
मुक्तम् ; तथा च स्वमतहानाय स्वयमेव यतते इत्याशयेनाह हन्तेति । 
हषं हन्तशब्दः, वतंमानाथप्र्ययः ' । स्थूरकाटमादाय तदुपपादनं 
तु न युक्तम् ; न जानामीति छटा स्वप्रयोगाधिकरणस्वशक्यतत्तकारो- 
हेखात् , अन्यथाऽज्ञाननाशकार्ऽपि नष्टक्षणावश्च्छेदेनाज्ञानाधिकरण- 
स्थूरकास्मादाय न जानामीति बुद्धयापत्तेः । इदमुपरक्षणम्--एताव- 

त्कार नाज्ञासिषभिति धीः स्पतिरनुमितिरथापत्तिवां । नायः; विरेष- 

विषयकस्वेन पूवेमननुमवात् । नेतरो ; विशेषज्ञानतवस्य विशेषाज्ञान- 
नाशकलाव्याप्ततात् । विशेषप्रमावस्याज्ञानसिद्धः पूषेमसिद्धखद्विशेष- 
ज्ञानलादेर्देतुखासंमवादित्यायपि बोध्यम् । प्रकाश्चोऽपील्यपिना प्रमा- 
वेनागरृह्णमाणवृत्तः समुचय: । प्रमाणवृत्तिः प्रमावेन मासमानव्रतिः | 

च्षपप्रकाशयोः चक्चःपरिणातेजसोः । अज्ञाननिवतंकत्वेन 
=. ---~---------------~--~“~~--------------~ 

1 वर्तमानषषयकभलयग्रः-ग, 2 भाविक्षणव-ग, 
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धर्सपादनद्राराऽसिन्पक्षेऽप्यस्त्येव । न चाक्ञानख खविरोधि्ञाना- 
मावन्धापक्रत्वेन मोक्षेऽप्यज्नानापात इति-- वाच्यम्; मोक्षदशा- 
यामज्ञाननिद्रत्तिश्रषणेन खविराधिज्ञानप्रागभावमात्रव्यापक- 

त्वात् । न च-कथं प्रमाणवृत्तिमात्रविरोधितेऽज्ञानस्य ज्ञान- 
मत्रविरोधिखेनैव न जानामीत्याकारेण प्रत्यय इति-- वाच्यम् ; 
घटादिमात्ररोधिनो घटाभावादेभोवसामान्यविरोधेतवेना- 

भावत्वेन प्रतीतिवत् ज्ञानाविशेषविरोधिनोऽप्यज्नानस्य ज्ञानसामा- 
न्यथिरोधिवन प्रतीतिमवात् । न द्यभावपदादिनाभावगप्रतीतो 
घटाभावो न भासते । अथ सा पिरोधिता तत्र विशेषमात्रपयेव- 
सन्ना, समं प्रकृतेऽपि; अन्य्ाभिनिवेश्ात् । न च~न 
जानामी ' ति ज्ञपिविरोधित्वस्यवानुभवात्कथ वृत्तिषिरा धित्वम् ! 

त्वन्मते चतन्यस्थेव ज्ञपित्वात्, चेतन्याज्ञानयोरषिरोधे ज्ञान- 
त्वाज्ञानत्वायागादात- वाच्यम्; मन्मत ब्रात्तप्रातवास्बतच- 

क [० 

अज्ञानविरोषित्वपदन । अस्त्येवेति । उपरागस्य स्वप्रागभावादोनेवत- 

कत्वमस्त्यवत्यथेः । यत्तु निवृत्तिप्रयोजकलवेतयस्याज्ञननिवृकतिप्रयोजकवे- 
त्यथः, स चायुक्तः; चैतन्यस्येव तदोचित्यादिति, तच्छोमते; 
न हि वृत्तेधिदुपरागाथलपक्षेऽप्यज्ञाननिवृ्तिप्रयोजकतवम्, न वा वेत- 
न्यस्यः तदापत्तिः सेभवापि, वृत्यभावकारे तदापत्तेः । तद्विरोष- 

मात्रपयेवसननेति । अभावपदस्य धटादिमावविरोषाधिकरणाघरति- 
तवष्पेण रक्षणयेति रोषः । सममिति । अज्ञानपदस्य ज्ञाननार्यत्व- 
रुपेण ज्ञानविरोषनाश्यपरखम् । न हि बयिवाणाद हरिहरादिभक्तेऽप्य- 
सुरादिपदं पुरविशषषद्रषिपरतया न प्रयुज्यत इति भावः । वृ्तिप्रति- 
क क क [कन ^ 0 (~ 

पिम्बतेति । उखादावपिं स्वात्मकवृत्तिप्रातानाम्बताचदस्त्ययोते भावः| 
"^~ 

1 चतन्यस्येव-ग 
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तन्यं जानामीति व्यवहारविषयः। तथा च न जानामीलयनन 
वृत्तिचितोरुभयोरप्यज्ञानविरोधित्वं विषयीक्रियते । एवं च न 
चैतन्येऽज्ञानविरोधित्वम्; नापि त्तौ ; वृ्ुपारूढयित एवाभ- 
प्रकाश्चकत्वेन तथात्वात् । ननु व्तेरप्यथेप्रकाशचकत्वं विना 
जातिदिरेषणवाज्ञानतत्कार्थानिवतेकत्वे उच्छादेनिवल्यदरेषा - 
दिवत्पचापच्या श्ुक्तयादिज्ञानवदथेग्रकाश्कयेन तन्नि- 
वर्तकत्वे वक्तव्ये चेतन्यस्यापि तत्सच्ेन तेन्निषतेकत्वावरय- 
म्मावेर तच्नवृच्यापातः; नित्यारीन्दरिये परोक्षवृत्तौ सत्या- 
मप्यज्ञानानिवृच्या सुखादावपरोक्वृत्यभाषेऽपि स्फुरणमत्रेणा- 
्ञानादशेनेन चान्वयव्यतिरेकाम्यां र्फ्रणस्येवाज्ञानाधेरोधिला- 
दिति- चेच; प्रमाणव्र्युपारुटप्रकाशत्वेन निवतेकलं व्रूमः, 
न तु जातिषिशेषेण, प्रकाशत्वमत्रेण वा। अतो नेच्छादिनि- 
वल्यदरेषादिवदेतन्निव््यानां सखापत्तिः, न वा चैतन्यमात्रस्य 
निवतेकत्वापत्तिः । अत एव -शब्दादवृत्तौ सत्यामप्यज्ञाना- 

उभयोः भिठितयोः । अथप्रकाश॒कत्वेनेति । अर्थेऽस्ति भातीति 
व्यवहासपयोजकलवेनेद्यथेः । प्रमाणवृद्युपारढग्रकाशचकत्वेन । प्रमाण- 
वृच्यवच्छिन्नयित्वसमनियतप्रमाखजास्या | अथप्रकाशके प्रमातम्यवहरेण 
वृत्यवच्छिननाचित्येव त््स्वीक्रियते, न तु केवख्वृक्ताविति भावः । 

जातिविशेषेण चश्वुरादिजन्यतावनच्छेदकीमूतेन वृत्तिमात्रनिष्ठचाक्चुष- 
तादिजातिविरेषेण । सवापत्तिरिति । प्रमालेन प्रमानिवत्यं्य 
सत्यलेनासम्परतिपततेरेति रेष: । वस्तुतो वृत्तः प्रमात्वेन निवते- 

कठेऽपि न सत्वापत्तिः । न हि प्रमलवन प्रमानिवस्यंस्य सत्तं 
कविदष्टम् । एवं वाज्ञानामुमाने वृत्तिरेव प्रमालेनाज्ञाननिविंकेति 
यदुक्तम् , तदपि युक्तमेव ; तदमेदाचैतन्येऽपि प्रमालम्यवहरोपपततेः, 
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निवृचया सुखादौ प्रमाणवच्यमवेऽपि र्फुरणमात्रेणाज्ञानादरषने- 
नान्वयव्यतिच्ाभ्यां स्फुरणस्येवाज्ञानादौ विरोधिखमिति- 
निरस्तम्; परोक्वत्तेविषयपथन्तत्वाभावेन न विषयगताज्ञान- 
निवतंकत्वम्, सुखादौ च ज्ञातेकसखादज्ञाननिब्रत्ति विनैवा- 
ज्ञानाददनम् । अतोऽन्वयव्यतिरेकयोरन्यथासिद्धया स्फुरणमात्र 
नाज्ञानविरोधि । न चात्मनोञज्ञानाश्रयविषयत्वे स्वसत्तायाम- 
प्रकादधिधुरत्येन स्वप्रकाश्षत्वसाधनायोगः; परिपूणत्वादि नाऽ 
प्रकारविधुरत्वामवेऽप्यध्यासाधिष्ठानत्वादिना प्रकाशमानतयाऽ 
्रकारविधुरत्वसंमवात् । न॒ च-वृर्तिचितोरवेषम्याक्तिरयक्ता, 
वृत्तिवत्साक्षिणोऽपि समानविषयतया अज्ञानविरोधित्वानुभवात्, 
अन्यथा साक्षिवे्े चैत्रेच्छासुखादौ मेत्रस्येव चेत्रस्याप्यज्ञानं 
स्यात् , नो चन्मेत्रस्याप्य्ञानं न स्यादिति- वाच्यम्; साक्षिणि 
यदज्ञानविरोधित्वमनुभूयते, तन्नाज्ञानविरोधित्व निबन्धनम् 
कितु स्वविषय इच्छादौ यावत्त्वं प्रका्चादज्ञानाप्रसक्तिनिब 
न्धनम् वृत्ते स्वविषये प्रसक्ताज्ञाननिधरत्तिनिवन्धनमेवेत्युभ- 
यर्वेषम्योक्तियुक्तैव। अन्नानाप्रसक्तेरय चैत्रच्छादौ चैघस्य 
नाज्ञानन्यवहारः, मेत्रस्य त॒ प्रमात्रज्ञानादेव तद्वचवहारः । 

अन्यथा चक्षुपत्वादेरपि चिद्गतत्वपत्तरिति ध्येयम् । 
त्वादिनेति । शदधचिद्रूपणावृतत्वस्वीकारेऽपि तद्पसबन्ितयाश्जजञाऽ- 
हमित्यादिग्यवहारात्तद्रपव्यवहार प्रमाणवृत्यनपक्षतवरूपं स्वप्रकाशचतं प्रमा- 
णवृ्ति विनाप्यनुमूयमानतद्रपव्यवहारकत्वपयवसन्ननोक्तरेतुना साध्यत 

इसयपि बाध्यम् । उक्त च पूवे स्वव्यवहारे स्वतिरिक्तसविद- 
न्तरानपक्षतव स्वप्रकाशवमिति । वृत्तिचितोः प्रमाकेवखनितोः । वृत्तः 

1 निवतकत्व, 2 संबद्ताय-ग, 
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नच - तद्या्मन्यपि तत एव तद प्रसक्तिरिति वाच्यम् ; दत्तो 
त्रत्वात् । किंच साक्षिवेद्यतं तद प्रसक्तो तन्त्रम्, आत्मा तु 
न तद्वे्ः ; चिदुपत्वातप्रकाशच एवेति । न च-तदं सुतरामन्ञा 
नानपपत्तिस्तेजसीव तमसः, अन्यथा षटादिरारोकमिवात्मापि 
सन्यवहारे ज्ञानान्तरमपेक्षतेति- वाच्यम् ; अक्नानवरतलाद्रटव- 
दन्ञाननिवतेकान्तरपिक्षा चेत्तदीपत्तिः; वृत्तरवपिक्षणात्, ग्रका- 
श्ान्तरयिक्षायां जडस्यस्योपाधित्यात् , प्रकाशत्वेऽप्यज्ञानाविरो- 
धित्वस्योपपादितत्वात् । अत एव सवे वस्तु ज्ञाततयाज्ञाततया 
च साक्षिचेतन्यस्य विषयः, ज्ञानाज्ञानयोः स्वविषयाबच्छिननयोर 
भानात् । एतेनान्धकारावरेतवज्ज्ञानामावावच्छेदकविषयवचाज्ञा- 
नाव्रतस्याप्यप्रकारेन साकषिषि्यत्वायोग इति--निरस्तम् ; विष- 
यावच्छेदेनानुमवषिरोधात् । ननु - वृत्तरज्ञानविरोधिलेऽप्याम- 
विषया ब्रृततिरिदानीमप्यस्त्येवेति कथं तवराज्ञानम् ; किंच तन्मत 
घटाचपरोक्षवृततेरपि घपटाद्यवच्छि्विद्विषयत्येन स॒तरां चिल्य- 
्ानासैभवः, न च--वि्िष्चतन्यरूपजीयविषया वा धटाव- 

प्रमायाः । अक्गानानिवतेकान्तरापेक्ेति । अज्ञाननिवतेकपमायां 
घटकान्तरापेकषे्यथः । जडत्वस्येति । * यचदज्ञातं तस््वग्यवहार 
स्वान्यपरकाशापक्ष'मिति ' ग्या जडत्वमुपाधिः, तच्च न चिदन्यलम् ; 
येन पक्षतरहूपता स्यात् , कंतु मिध्यात्वादिरूपम् । वस्तुतोऽकञातलं 

यवज्ञानविषयलं तदा घटादौ साधनवकल्यम्, यदि तदवच्छेदकं 
तदा स्वरूपाधिद्धिरपि, एतेयोर्यतरघं ° तत्तथाप्रयोजकलत्वम् , अज्ञान- 

विषयतावच्छेदकघादेरुपाधरेखं वेति ध्येयम् । अनुमवविरिधात् - 
अज्ञानानुमविरोधात् । आत्मविषया वृच्चिरिति । महमिघाकारति 

1 पकष्य-क. ग, > तरव -क, ग. > तथाप्यपरयौनकत्प-क. गु, 
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च्छिचनेतन्यविषया वा॒वृत्तिरज्ञानवि षयीभूतकेवरचेद विषय 
त्वादज्ञानविरोधिनी न स्यादिति- वाच्यम्; "दण्दी चेच' 
इति रत्या चैत्राज्नानानमिमवापातात् । षटाकाशज्ञाने महा 
काञाज्ञानस्य महत्वाज्ञाने पय॑वस्ानम् । अत एवाकालो 
ज्ञात इति प्रतीतिः । न च श्रेवणादिजन्यव वृत्तिरज्ञान- 
विरोधिनी; अरमफारीनापरेक्न्ञानानधिकविषयज्ञानेन कारणा- 
न्तरजन्येनाप्यज्ञाननिवृत्ता चातिप्रसङ्गात् , अनधिकविषयत्ये श्रव- 
णादिवैयथ्यात् , सल्यत्यापाताचेति- चेन्न ; यावन्ति ज्ञानानि 
तावन्यज्ञानानीति मतेऽज्ञानविशेषः एकाज्ञानपक्षेऽ्वखापिरेषः 

शक्तिविरेगो बा अविद्यागतो विशिष्मोचरघरर्या निवतेत एव । 
प्रपश्चानिदानभूते त्यमस्यादिवाक्यजन्याखण्डाथगोचरवरत्तिनि- 

यल्यमज्ञानं परमवशिष्यते ; भेद भ्रमस्यानुभ्रयमानत्वात् । यथा 
अयमिति ज्ञानात्तजाज्ञाने निवृत्तेऽपि सोऽयमित्यभेद गोचरव्रत्ति- 
निवर्त्याज्ञानमवलिष्यते । तथा च विषयकृतविरेषाभावेऽपि 

शेषः । न स्यत्--न मवति । अतिप्रसङ्गादिति । शुक्तौ रूप्य 
नास्तीति बाधकारऽपि जअमौऽनुववत, कारणविेषजन्येनाक्तवाधेन 
पशचन्निवर्तेतेति प्रसङ्ञादिलयथेः । सत्यतापातात् अिष्ठानप्रमासामा- 
न्यनिवत्यतवामावेन प्रपञ्चस्य सल्यतलापावात् । विशेष्टगाचरवृत्या 
अहमिव्याकारकवृच्या ॥ 

ननु-सोऽयमिति वाक्यजज्ञानं : तत्तापहिते इृदन्तोपहितताद्- 
स्यविषयकत्वेन तादरशविषयकाज्ञाननिवतकम् , अयमिति ज्ञानं त॒ 
नोक्तविषयकम् ; अतो न तथेत्याशङ्कयाखण्डाथत्वेनोक्तवाक्यस्वीकत- 
मतेऽयमिति ज्ञानसमानविषयकमेव सोऽयमिति वाक्यजज्ञानमित्याशये- 
नाह-तथा चति । न चेक्तमतमेवाप्रामाणिकमिति-- वाच्यम्; 

1 अन्ञानानितव्रत्ता, > वाक्यजन्यं ज्ञानं-ग, 
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फारणविशेषजन्यत्ेन पिरेषेण निवतेकते श्रवणवैयथ्यं सतयताप- 

एकस्यां शुद्धव्यक्तौ मेदकल्पकाज्ञानस्य तत्तद तविषयकते मानाभावेन 
व्यक्तिस्वरूपाखण्डेक्यविषयकत्वेन तन्निवतेकन्ञानस्यापि तदौचिल्यात् । 
न चोक्तमेदस्य तत्तदेतवोपदितपरतियोग्यनुयोगिकतात्तलनक ज्ञ नमप्युप- 
हितयारेक्यविषयकम् , न तु व्यक्तिमात्रूपाखष्डेकेयविषयकपिति-- 
वाच्यम् ; उपहितयो हं मेदसदिप्णुतादास्मयमपि नास्ति द्रे मेदासहि- 
प्ेक्यम् । न॒हि धकारं पराकाशामिति तादाल्यप्रमा, रितु 
घराकाशमाकाशमिति। उक्ततादात्म्यस्वीकारिऽपि तस्य मेदाविरोधित्वेन 
न मेदजनकाज्ञानविषयतवम् । न त्यन्तामेदे तादात््यादिसंसरीप्रमा | 

घटो घटः तद्वयक्तिस्तद्भ्यीक्तरिति ससगेवुद्धयननुमवात् ! तथाचोक्त- 
मेदः शुद्धव्यक्तिप्रतियोग्यनुयोगिकः ; नाय स॒ इत्या कारस्तु तत्तदलयो- 

रुपरक्षणत्वमात्रेण, न तु मेदधीविषयतरेन । न चैव--प्रतियोगितानु- 
योगितावच्छेदकराटयेन मदधीरेव न संमवतीति-- वाच्यम् ; 
प्रतियाग्यश्चे ह्यपरकारस्य न प्रतियोगितावच्छेदकल्वेन भानम् । तथाच 
प्रतियोगं इव प्रतियोगितारूपसंबन्धांोऽप्यवच्छेदकम्यापरक्षणलम् ; 

न॒तु तदवच्छिन्नतेन प्रतियागितामानम् | अत एव शुदधत्रहमण्या 

नन्दचिद्रूपभेदः कलितः संगच्छते । एवं च ॒शुद्ध्यक्तिरूपैकंय 
विषयकाज्ञाननाशकमुक्तवाक्यजज्ञानमु्तविषयकमेवेति सामग्रीविशेष - 

जन्यत्वमन्ञानविशेषनाकतवे प्रयोजकम् । न च-गोरवमिति-- 
वाच्यम् ; न हक्तजन्यत्वेन नाशचकता, किंतु शक्तिविरेषणेव्याश- 
यनाह-- कारणेति । वेमो ब्रहेति वाक्यजबुद्धयाऽज्ञामा निवृतः 
शाक्तेविशेषेण मूखाज्ञाननाशकलावर्यकलात्करणविशेषादिनिवेश गोरं 

नेति मावः । सत्यतापात्तेषेति । राक्तिविरोषतो'नाश्चकवेऽपि 

1 दाक्तेविरोषेण विरोषतो-क, ग. 
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तिश्च निरस्ता; अन्यथा सोऽयापित्यत्राप्यगतेः । किंच 
जीवविषया वृत्तिरविधाव्रृत्तिः, न तु प्रमाणवरत्तिः; तस्या एवा- 
ज्ञानपिरोधितात् । तदुक्तं विवरणे--' जीवाकाराहत्तिपरिणता- 
न्तःकरणेन जीवोऽभिन्यज्यत' इति । अस्याथः-जीवाकारा- 
हंस्वप्रकारकिाषिचाध्रात्तिः, तया परिणतान्तःकरणेनान्तःकरण- 
परिणामभूतन्नानर्पवृत्तिसंसर्गेण जीवोऽभिव्यज्यत इति । न 
च षटोऽयमिति ज्ञानेन चरमवृत्तिनिवरत्यज्ञानमपि नियते 
तामिति- वाच्यम्; तदवच्छिन्राज्ञाततप्रयोजकाज्ञानावेरेषादे- 

प्रमातेन सामान्यतो नाशकल्वस्यापि स्वकिरादाष्ठानप्रमासामान्यनि- 

वत्यत्वयोग्यतस्य प्रपञ्चेऽनपायान्न सत्यतापत्तिरिति भावः| विशे- 

पनिवतंकलेऽपे शक्तिविशेषानादरे दाषमाह-अन्यथेति। अग- 
तेरिति । तत्तदलोपहितयासतादास््यस्योक्तरीत्यापिष्ठानत्वासंमवात्तसमा- 

(^ १ 

सेन" नाशकतवे गोरवाज्च राक्ताषेदोषेणेव विशेषतो नाशकलवं युक्त 
मिति भावः । यथाश्रते मनोवृत्तरहमाकारलयप्रतीतेम्याचषे - अस्याथ 
इति । तयेति । अभिनव्यज्यत इति । क्रैयायां कवृपदं ्यङ्गय- 
तावच्छेदकमहमथेत्वमाह-परिणतान्तःकरणेनेति। सोषुपरृक्षमावखया 
परिणतमनःसंच॒ष्टस्याव्यज्गयत्वाज्जानख्पेव्युक्तम् । तथाचोक्तवृत्तिश्च 
परिणतान्तःकरणं च तत्तथा तदमेदेनाभेग्यज्यत इति शब्दार्थः । 

अहमाकारवृत्तिरविचवृक्तिरेव ; अप्रमायामविद्याया एव परिणामिवेन 
क्टप्तलात्, प्रमायां प्रमाणव्यापारसहङृतस्येव मनसः परिणामितया 
क्टषपतस्वादहमथं चकुरादिसवमरमाणव्यापारा संभवात् । तसादुर्यन्त- 
माेवावृतैरूपव्यञ्चकानेदेशः, अन्तःकरणेत्यन्तं तु व्यङ्गयस्य मनो 
वच्छिज्ञयिदरूपस्य प्रमाणसामान्यव्यापरसूलयताख्यापनद्वारा वयञ्चकवृ्त- 

1 तस्ममाणत्वेन-कृ, 
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रेव तद्वच्छिननज्ञाननिवत्यंत्वस्य एरुवलेन स्वीकारात् । अव- 
तमस इव विषयग्रकाश्चकालोकस्य सवेतमोऽनिवर्तकत्वेऽपि फिनि- 
तमोनिवतंकतम् । तसणात्सिद्धमाश्रयत्वविषयत्वमागिनी शुद्ध- 
चिदिति । एतेन- देहादिभेदो वा अभोक्तृत्वा्यमेदो वा ब्रह्म 
भेदो वा अदितीयमात्रामेदो बा तद्विशेष्त्मा वा न तादनषयः; 

रविद्यापरिणामव्यापनायोक्तमिति तासर्याथं इति भावः । व्तुतो 
वृत्तीत्यन्तमभिन्यक्तिक्रियाविरषेणम् । जीवाकारा अहवृत्तियेस्यां ताद- 
रयाः साक्षिटपाभिव्यक्तर्वेषयो वृत्तिज्ञानरूपेण परिणतमनमा संसृष्ट 
चैतन्यमिति वाक्याथ दव्याश्चयेन तयेति तूर्पाया सहा्थिकोक्ता | यदि 
चाहृत्तिरूपेण परिणतमनसेति यथश्चतार्थे अग्रहः, तथापि सा 
वृतिरुक्तयुक्तय। न प्रमेति नाविानिवर्तिकेति ध्येयम् । उक्तवृत्ताव- 

विच्यान्यदोषश्चेदपेक्षते तदाऽहमथ| एव तथा बोध्यः । तदवच्छिकनेति । 
घटाच्वच्छिननचिदिलयथः । अवतमस इवेति । क्षीणतमोगतेत्यथेः । 
आोकस्येति । घटावच्छित्न चिज्ज्ञानस्येति रषः । यथाऽवतमस्थ- 
घरादावाखोकम्य गाढतमोखूपसवेतमोनाशकलं नास्ति, गाढतमस 

एवाभावात्, तथावच्छिन्नचिदाकारज्ञानस्य न मूसखन्ञानरूपसवंतमो 
निवतंकलतवम् ; शुद्धाकास्वरमवृततरेव मूजञ(नसमानविषियकत्वात् । 
उपाध्यविषयकसे सति चिद्िषयकत्वं हि तयोः समानविषयकत्वमित्या- 

युक्तं भिथ्यालानुमान इति भावः ॥ 

अभोक्तत्वा्मेद्ः -मोक्तृतवायमावलवविशिष्टचिदमेदः । अभा 
वस्याधिकरणरूपत्वेन चिदुक्तविरिष्टवोक्तिः । तद्विषयः मूखज्ञान. 

1 प्रटायवचिछन्न-ग. 
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तेषामात्ममाचले उक्तदोषात्, भिश्र्वेऽ्धैतक्षतेः, आविः 
दरकत्वेन्योन्याश्रयादित्यनुक्तोपारम्भनमपास्तम् ; बरह्मामेदादेरा- 

तमातापक्षे तस्याज्ञानविषयत्वमेव, दोषस्य परिहृतत्वात् । 
यत्त प्रसङ्गादुक्तम् - द्वितीयामावोपरष्षितात्मनोऽज्ञानविषयत्वे 

ताद्स्यैव चरमवृत्तियिषयत्यं वाच्यम्; तथाच वेदान्तना- 
मप्युपरक्षणरूपग्रकारयक्तोक्तात्मपरतवेऽखण्डाथेताहानिः ; अ 
काके काकवदित्यस्येवास्याप्यप्रामाण्यापात्तिः, उपरक्षणस्य भि- 
थ्यात्वादिति; तत्राखण्डा्थवादे वक्ष्यामः। न च न्युनाप्यङ्ककि- 
रधिकमाच्छादयति ; आयिषयसंबन्धित्वात्, इयं हिं विषयसंब- 
न्धिनी कथमधेकमाच्छादयेदिति- वाच्यम्; द्तोत्तरत्वात् । 
तस्माद्विद्या स्वरूपत आभ्रयतो विषयतश्च सुनिर्पा ॥ 

इत्यदेतसिद्धावविद्याया विष्यो पप्तिः ॥ 

विषयः । उक्तदाषात् षरायवच्छिन्नचिज्जञानादपरि तच्नाशापत्यादि- 

दोषात् । अद्रैतक्तेः ` उक्ताज्ञाननाशिकाया उक्तमेदादिषियोऽ- 

प्रमालवारणायोक्तमेददिः स्वाधिकतवेन" वाच्यतयाड्वैतहानेः । अन्यो- 
न्याश्रयात् भेदादिसिद्धौ तद्भिषयकाज्ञानपिद्धः, तिद्ध च तज- 
न्यभेदादिषिद्धिश्यिभिमानः । वस्तुतो भेदादेरनादिवेऽप्यवि्यानाशना- 

दयतेनाविधकतसभवान्नान्योन्याश्रयः । अकाके काकशुल्ये । वक्ष्याम 
इति । उपरुक्ष्यस्य व्यक्तिमात्रूपत्वे तज्ज्ञानस्य न सप्रकारकतम्, 
तथा शब्दाश्रयलरायुपरक्ष्याकाशदिज्ञानशयेल्यायुक्तमित्यपि बोध्यम् । 
हयं हि--रयं ठ । दत्तोत्तरत्वादिति । अविद्याया अप्यात्मवद्धिु- 
सपक्षे न्यूनलमेव नास्ति, अविभुत्वपक्षेऽप्यनुभववरदाच्छादकत्वम्, 

' तात्त्विकस्येव-ग. 2 रज्ञान-ग. 
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अथाह मर्थाना्मत्वो रपाकः 
ततशा्हकारादियृष्टिः नन्वहमथं आत्मैव, तस्य फथमवि. 

यातः यष्टिः, न च-सुषुप्रौ स्वयं प्रकाणमानस्यात्मनः संभवेऽ 
प्यनेवेविधस्याहम्थस्यामावः, यदि च सुपुप्रावहमथेः प्रकायेत, 
त स्मर्येत यस्तन इवाहकारः, अनुभूते स्मरणनियमाभप्रेऽपि 
स्मर्यमाणात्ममात्रलादिति-वाच्यम्; हैतोरसिद्धस्तके इष्टापत्तेः। 
न द्यापि स्वप्रकाशात्मान्यस्वमहमर्थं सिद्धमस्ति आःमान्यते- 
नाप्रकाशचत्वस्राधने तेनं च तदन्यत्वसाधनेऽन्योन्याश्रयः | न 
चाहम्थस्यापरामशथेः, सुखमहमस्वाप्सं न रिंचिदपेदिषमिति 
तस्येव प्रामश्नादिति-- चन्न; अहकारस्तावदिच्छादेषिर 
एव गृह्यत इत्यावयोः समम् । पुपुर्रौ च नेच्छादय इति कथं 
तद्ाऽहमथानुभवः १ न चेच्छादिगुणविशिष्ट एवाऽ्मर्थो गद्यत 
इत्यत्र न नः संम्प्रतिपत्तिरिति वाच्यम् ; मुणिग्रहणस्य गणग्रहण- 
व्याप्नतात् , अन्यथा स्पादिहीनोऽपि षटः प्रथेत। चच 

न ह्यविद्यायाप्तद्रख्लादयि, येन न्यूनव तद्विरोधे स्यात्, किंतु नात्ति 

न भातीति भ्यवह्।रजनकखमिदयुत्तरमाव्यायां विभुखस्याक्तग्यवहार्- 

हेतुत्वस्य चोक्तया दत्तमिति भावः ॥ 

तकैरि्यादि--मविचाविषयस्थितिः । 
इद्र तसिद्धिव्याख्यायामविदाया विषयनिरूपणम् ॥ 

अथाहमथानात्मत्बोपपत्तिः 
अभाव इति । तथाचाहंकारोऽनासा, आसप्रकाशकाे 

(> 

प्रकरशमानत्वाभावादत्यसुमान पानम्, जहकारत चहमति वावषयता- 

श्रयम्, शुद्धात्मा च नोक्तधीविषयः; स्वपरकाश्चतयेव तद्धानादिति 

न् वाघ इति मावः । हेतो उक्ताप्रकाशमानवे । व्याप्रत्रादिति । 
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रूपादिराहितानां तेषामसं तत्र शीजमिति याच्यम्; पूवेरूप- 
नाशाग्िमहूपानुत्पतिक्षणा्क्षणादौ तद्विनापि स्वात् । एवं च 
गणाग्रहणे कथं गुणिग्रहणम् १ तथाच निरैण एवात्मा गृह्यत 
हति स्वीकतेव्यम् । असुमवरामावे च न तस्य जागरे परामशेः । 
तथाचाज्ञानाश्रयत्येन सुपुप्रावनुभूयमानादात्मनोग्टकारो भिन्नः । 
एवमेवात्मान्यत्े सिद्धे अस्वग्रकाशत्वसाधने नान्योन्या- 
श्रयः । न च ता (अहमस्वाप्स ' मित्यदमर्थस्य परामशांनु- 
्रवेशानुपपत्तिः; तदंशे परामशत्वासिद्धेः । एं सत्यपि यथाऽ- 
ज्ञानाये तस्य परामशेतं तथोपपादितमधस्तात् । यदयप्यहमसखा- 
प्पमिल्यादिज्ञानाक्रान्य आत्मपरामरः, तथाप्यहमथस्य सुषु 

न च अहमथं एकलवगुणविशिष्टतया सुषुपौ गृह्यते पश्चातस्मयते चेति न 
व्यात्तिभङ्ग इति वाच्यम् ; दुषुप्तो विरिष्टीस्वीकारे युपशितवभङ्गात् , 
जहमभैकतवग्रहस्य तार्िकादिविप्रतिपन्नतवात् , विरोषगुणग्रहस्य गुणि- 

गरह्यापकत्वभङ्गाच। न हि रुपा्यविषयको षरादिग्रहो मनपिद्धः। 

अनुत्पत्ति्षणे इति । यस्षणे पाकजरूपादि घटादौ जायते, तद- 
ग्यवहितपूवैक्षणे तस्य नीरूपतावदयं वाच्या ; अन्यथा छूपादिकारणस्य 

रूपायभावस्यास्म्पततेरिति मावः! आद्यक्षणादापिति । तथाच द्वितीय- 
क्षणादो घटादिद्पायविषयकपरयक्षाप्तिः ; आयक्षणे संयोगसन्निकर्षा- 
भवेऽपि सैयुक्तसमवायसान्िकषसंभवात् , द्वितीयक्षणे खूपादिसत्वेऽ- 
प्याद्यक्षणे तत्र सन्निकपरोमावेन द्वितीयक्षणजायमानप्रक्षे रूपदिरविषय- 
ल संमवादिति भावः} निगरण एवात्मेति । एवकारासगुणात्मनि 
ग्रद्यवव्यवच्छेदः, सगुणात्मा चाहकार एवति बोध्यम् । तस्य 
हकारस्य । अज्ञानाभ्रयत्वेन अज्ञानेन सह । अनुभूयमानादिति। 

1 हपार्विषयत-ग. 
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कालाननुभूतत्ेन तत्काले अज्ञानाश्रयत्वेन चानुभूतात्मन्येव 
परामशेत्यपयंवसानम् । अत एव विदसखर्पतसखयमस्वपीदीते 
परामशोकारतापात्तनिरस्ता ; तत्काखानुभूतान्तःकरणसंसर्भऽ- 
हमित्याकारोपपत्तेः । यक्तं विवरण! अन्तःकरणविशिष् 
एवात्मनि प्रत्यभिज्ञानं ब्रूमः, न निष्कलङ्कचेतन्ये, तस्य मोक्षा 
वस्थायिनः शाल्ेकसमाधिगम्यत्वा ' दिति, तद्र न विरोधाय। 
मोक्षावस्थाधिनः सास्चेकसमधिगम्यत्यादिति देतृक्तया न निष्क 
ठक इत्युपाघधमत्रवरषहाण प्रलयामज्ञानार्नषवन चान्तःकरणः 

पद स्यपाधमत्रपरत्वात्। तथा च सुषुप्रावप्यज्ञानापाहत एवात्मा 

अविदावृत्तिरवि्यासमोभयविषयिका, न तु संसगेविषयिका ; सविकस्प- 
वृत्तिः सुषुप्तौ न संमवतीति पूर्वोक्तात् । स्वयं अहमर्थाधिष्ठानरूप- 
मविघापादतचेतन्यम् । यद्यप्यविचापाेतसेन स्मृतिनोपादायितु शक्या, 

युषुप्तो तथाननुग्मवात् ; तथापि वस्तुगत्या यदवि्योपहितं साक्षि 
स्वूपं तदाकारवृत्तेः सुषौ सच्वात्तथेव स्म्रत्यापतिर्गोध्या । साक्ष्यंशे 

स्मृतिरूपा अहमर्थाशे स्मृतितशूल्य। एकेवाक्रियाबर्ति, सामर््ासिच्वे- 
नाहमथेविषयकतवस्य प्रत्याख्यातुमशक्यत्वादित्याशयेनाह-तेत्कालेति। 

यत्तक्मिति । सोऽहमिति प्रत्यभिज्ञा न स्यात् ; असनः“ स्वप्रकाश- 

चिद्रुपलेन ज्ञाननाश्रूपभ्तर्कारासंमवादित्याशङ्कयेत्यादिः । विशिष्ट 
एवेति । तथाच तत्र पृत्तिज्ञानसचवात्तत्नाश एव संस्कार इति मावः | 

निषेधेचेति । अवि्यपहितेऽप्यविचयावृततर्विवरणकारसमतवन संस्कारा 

घानप्त्यभिज्ञ“समवात्तदनुक्तया न्यूनतेति रेषः । उपाधिम्रोति । 
नचेवं-- मनसः प्रतिषुषुषिकारं नाश्ात्तथापि प्रत्यभिनज्ञानुपपत्तिरिल्या- 

1 तथानुभ-क. ` प्रल्यभिज्ञानष्यात्मनः-ग. 3 स्वरूप-ग. 1 ज्ञान-क, 
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गृह्यते । फिचान्तःकरणापिशिष्टे प्रयमिज्ञननिषेधो नामिन्नानिष- 
पाऽीति न षिरोधः; सुषुप्रावभिज्ञाया एवोक्तखात् । न च-- 
यद्हमरथो न परामृश्यत, तदि (एतावन्तं कारं सु्तोऽहमन्यो वे' ति 
सशयः स्या, न तवहमेवेति निश्चय इति वाच्यम्; सुपु्िकारा- 
नुभूतातमक्याध्यासादिति गृहाण । यथा पूेदिनामृभूतदेवदत्ता- 
द्भिन्नतयानुभूते चेत्र सोऽयं न वेति न संश्चयः, कितु स एवेति 
निश्चयः । किंच निश्चये सति संश्चयामावनियमः, न तु निशया 
भावे संश्चयनियमः । तदुक्तम्-'आरेपि सति निमित्तानुसरणम्, न 
तु निमित्तमस्तीत्यारोप' इति । न चेतावन्तं कालम स्वरं परयः 
नरास जाग्रदासमितयत्रवाहमस्वाप्समिल्यत्राप्यह्मशे परामशेत्वानु- 
भवात्कथं तत्रापराम्यीत्वमिति-वाच्यम्; परामृरयमानालमक्या- 
रोपात्द्धानांये परामर्शताभिमानात् । न चापरामर्े परामदेत्वा- 
रोपो न दष्ट इति-बाच्यम् ; तद्भिन्ने तचेनानुभूयमाने परामशः 

शङ्कय संसारावस्थायां मनसोऽ्यन्तानुच्छेदेन प्रस्यभिज्ञोपपात्तिरिति 

यस्समाहितं तस्मतिपादकोत्तर्न्थरूपाविवरणविरध इति वाच्यम्; 

अन्तः करणपदस्य पूवेअन्थे उपाषिमात्रपरतेप्यन्तःकरणमात्रांश एवो- 
्तानुपपत्तस्तच्छङ्कसमाधानयरो यात् । आभिज्ञाया इति । जागरेऽपि 
समृतेरेवोक्ततवादित्यपि बोध्यम् । नियम इति । कादाविकसंशयस्तु 
स्यादेव ; अहमथेक्षणिक्ववादि विपरतिपच्यादिना तस्संमवादिति भावः | 
तद्धिनने स्मयमाणमिन्ने । तच्ेन स्मयेमाणामेदेन' । अनुभूय- 
मान इति । अनुभे इति शेषः । परामद्त्येति । स्मृतिवेत्यभः । 
तथाचानुनूयमानतविशिष्टे स्मयेमाणमिदारोपस्थरे अनुमवे स्मरतित- 
माराप्य तद्रद्धिषयस्यामेदारोप इति भावः । स्वरूपतो विषयतश्वा- 

1 स्मयमाणसेदेन-ग, 
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त्वारेपदशेनात् । अत एवाहमथेस्यात्मान्यते यः पूवं दुःखी, 
सोऽधुना सुखी जात इतिवत् यः पूर मदन्यः सुपुप्ः 
ऽधुना अहं जात इति धीः स्यादिति- निरस्तम्; यथा 

दुःखित्वेन प्रार् ज्ञानं तथा मदन्यत्वेन प्रा ज्ञानाभावात् । 
सुषप्रावहमथपप्रकाश्चवत्तदस्यत्वस्याप्यप्रकाशच एव । एवच प्राग- 

सचाग्रहणातयूधकारगृहीतेनामिज्तया गृद्यमाणत्वाजचे नारदकार 
जन्मप्रत्ययः । क्ििकिनां चेताद्ग्बुद्ाविष्टापत्तेः । नच-- 
सिद्वेख्धमथंस्यात्मान्यत्वे परामृश्यमानास्मेक्यासेषः, शिद्रे च 
तस्मिव् सुप्रावप्रकारेनाहमथेस्यात्मान्यत्वसिद्धिरिलयन्योन्याभ्रय 
इति-- वाच्यम्; आत्मान्यतवसिद्रेः प्रागेबाहमथापरामश्स्य 
साधनात्। अहमस्वाप्समिलयस्यैवात्मपरामशेतवाङ्गीकारेण न दष्ट- 
हानादृश्कसपनापत्तिः { अत एव च सुपुप्तावहमथश्रकरि स्तन 
इव स्मर्थतेत्यत्र नेष्टापस्यवकाश्चः । फिच ' एतावन्तं फारुमहमि- 
त्याभेमन्यमान आस "मिति परामशः स्यात् । न चाहमर्थप्रकाशे 
तद्भिमानापादनं कणेस्प्री कटिचारनमिति याच्यम् ; तेष 
हि तत् । अहमथमात्रसपिक्षतया तदभेमानप्रकाशयोरुमयोः 
गृही भेदस्य ग्रहणस्मरणादिषूपज्ञानद्वय्य अमलमित्यख्यातिमते 
ग्रहणे स्मृतित्वारोपदरेनादितयपि बोध्यम् । अत एव--अहमर्थे 

ूषज्ञानामावादेव । प्रागसचाग्रहणात्--उसच्यग्रहणात् । पूर्व 
कारगृहीतेन--पूवेकारीनतया गृहीतेन । तथाचोत्प्यमानला- 
मावावच्छेदकतेन गृहठीतपूर्रकालीनत्वस्य ब्रहमाचोदद्यमानव्वेन ग्रह इति 
मावः । यत््वहमस्वाप्समिति स्वापक्रियाकवृलेनाहमथेपरामर्यो न 
स्यादिति, तन्न ; पूवेदिनेऽकाषिमितिवदहंकाररूपानुगम 'स्याक्ततात् । 
तद्भिमानापादनम्--तदमिमानपरामर्शापदनम् । तद्भिमान- 

1 पूं ज्ञाना-ग 2 स्वू्पानुगम-ग 
< रैः 
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समव्याप्नतया परस्परप्रकाशेन परस्परपरामद्चापादनस्याग्यधि- 
करणत्वात् । न च तवापि “आत्मेत्यमिमन्यमान आस"मिति 
परामशापात्तिः; अहंकारस्य तत्र तन्त्रतया तदभावे तत्रा- 
पादयितुमशक्यत्वात् । यत्त सुषुप्तावहमथा भासत एष 
न॒ किंचिदहमवेदिष' मि्यज्ञानपरामश्चस्यात्माज्ञानादन्यदि- 

वाहमथाज्ञानादन्यदेवाज्ञानं विषयः; अन्यथा पिरोधादिति, 

प्रकाद्योः--अहमर्थाभिमानस्याहमथप्रकाशस्य चेत्यथः । प्रस्पर- 
प्रकाञ्चेन--अहमथेतदभिमानयोरन्यतसमकाशेन । अहमथामिमानस्याद- 
माकासृतिरूपले ऽपीतसवृत्तिवन्न प्रमाणभ्यापारादिसपिक्षलम्, किंतु 
मनःस्थूलावस्थोपहितचिद्रपामथमात्रसिक्षतवम् । एवमहमर्थप्रकाशस्या- 
प्यहम्थावच्छित्नसाकषिूपतादहमथमात्रसपिक्षत्वम् । एवं चोक्ताभि- 
मानस्य साक्षिमात्रभास्यल््य त्वयापि स्वीकारास्ुषुपो तस्मकाशावदय- 
कतेन प्रश्चायरामशंपादनं युक्तमेवेति भावः । नन्वहमथैस्याणुजीव- 
ख्पत्वत्पुषुपतावपि तत्सच्वादहमाकारवृत्तो न तन्मात्रसपिक्षता ; कितु 
तस्या मनःपरिणामलखेन मनआदिसपिक्षता, तथाच सुपुपो मनोख्येन 
स्वङ्यनांयागरूपकारणाभावेन वा न सेति न तद्परामशोपादनं युक्तमिति 

-चेन्न ; अहमथेस्याहमाकारवृत्यवच्छिन्नसाक्षिणा तदनवच्छिन्रसाक्षिणा 
परामश्न्यथानुपपत्या वा सुषुप्तौ सिद्धिः । नाः; तयाप्यनङ्गी- 
कारात् । नेतरो ; परामशस्य साक्षिमात्रांश एव ्यवस्थापितत्वात् , 
सुषुप्तावहमथ्य तयाप्यभ्युपगतसाक्षिस्वूपादन्यस्यप्रामागिकलात् , 
अह माकारवृत्ति विनाप्यहमथस्य साक्षिवे्यत्वे तस्यां तन्मते मानामा- 
वात्, पुपुपतो तदभावस्य कारणाभावप्रयुक्तलोक्तयसङ्गतेश्च । तन्त्र- 
तयेति । आस्मेयमिमानोऽपि द्यहमाकारवृ्तिरेव केवखतमनो वेदा- 
नतेकवे्तेनामिमानासंमवात् । आत्माद्ज्ञानादिति । यथा तव 

चिद्पातमाशि नज्ञानम् ; तस्य॒ भासमानत्वात्, किंतु पूणा 
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तदज्ञानविज्नम्मितम्; न हि सा्षिविदनमक्ञानप्रिरोधि । पुपुप्रो 
च यथाहमथानवमासस्तथोक्तम्। (न बिजानाल्ययमहमस्मी' 
ति सुषु्िषिषया भुतिरपि तदानींतनाहम्था्नते प्रमाणम् । 
न चेयं श्रतिः "नात्मने न परांथ'ति सुषुप्रवातमाज्ञान- 
भ्रुतिवायेषज्ञानपरा, (अहरह गच्छन्ति सति संपद 
तन॒विहु' रिलयात्मवेदनवाधकशरुतिषिरोधन - विशेषाज्ञानपरतं 
युक्तम्, न च प्रकृते तथा; विरोधाभावात् । यत्ु-अहमरथ- 
स्तावत्स्मता, स चाविचयावच्छिन्नचैतन्यं वा, अन्तःकरणा- 

नन्द्शि, तथा मन्मतेऽहमथाशेऽपि नाज्ञानमेति भावः| न् ह्यैत्यादि। 
तथाच चिन्मात्रस्य स्वप्रकाशम्याप्यज्ञातत्वसेमवास्साक्षिवेचयस्यापि लद्- 

भ्युपगताहमथ॑स्यज्ञाततखसंमवाच टृष्टन्तदाष्टीन्तिकावयुक्ताविति भावः| 

न विजानातीति । ̀  नाह खल्वयमेवे सम्प्र्ासानं जाना्ययमहम- 
स्मीति नो एवेमानि भूतानीति छन्दे््चुतेरथेतो ग्रहणमिदम् । 
नाहेति हशब्दः प्रसिद्धो, दीषैतं छान्दसम्, नाशब्द एव निषेधार्थे (बा) 
‹ अमानोनाः प्रतिषेधाथा' इति शाव्दिकोक्तेः । नात्मानमित्यादि । 

' नासाने न परांश्चैव न सद्य नापि चानृतम् । 
राज्ञः किंचन संवेत्ति तुरीयं सवेदक् सदा ' ॥ 
दति गोडपादेक्तश्तियंथासनः परान्यवेनाज्ञानं बोधयति । 

तथा नाह खल्वयमित्यादिश्रुतिरपि परान्यतेनाहम्थाज्ञान वोधयतीत्थेः। 
दृष्ठन्तदा ट न्तिकयेविषम्येन दृषयति-अहरहमह्य गच्छन्तीति । व॑ः 
परजा अहरहगेच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्स्यनृतेन हि प्रस्यूढा ईति 
्रतरथतो ग्रहणम् । वेदनवोधकेति । ब्रहमगमनसत्सम्पच्येः कार्यो- 
पाविश्यसाक्षिरूपेण प्रकाशमानवहूपतयोक्तश्रुतरात्मवेदनबोधकत्वम् ॥ 

सुषुप्त, 
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वच्छि्रचैतन्यं दा। आये योऽ्हमकाषं सोऽहं सोषुश्िकाज्ञानादि 
स्मरामीत्यनुमवरिरोधः । अन्ये त्वहमर्थस्यैव तद ुभवित्रतवं 
वाच्यम्; स्मृतिसंस्कारालुमवानामेकाश्रयाणामेव कायकारण 
भावात्, ' योऽ्मन्वभूवं सोऽदं स्मरामीति प्रतयभिज्ञाना- 
चेति- तन्न; दत्तोत्तरतवात् । रक्तं धविद्यावच्छिन्नचेतन्य- 
मनुमवितृ, तदेव चान्तःकरणावच्छेदनानुभूयमानं स्मत्रिंति 
न तय्वूप्यम् । नचाविदयावाच्छन्नावितोऽपि नेक्यमासि, 
अन्तःकरणसूपोपाधिमेदेन भेदादिति -- वाच्यम्; अविधा- 
वच्छिन्न एवान्तःकरणावच्छेदात् । न च-तथाप्यविघा- 
न्तःकरणस्पोपाधिभेदेन मटाकाशतदन्तःस्थघटाकाश्चयारवोप- 
हितमभेदः स्यादिति वाच्यम्; दृटान्तासंप्रतिपत्तः । तयो- 

न चात्मनि प्रकाशमानेऽप्यज्ञानसेमवानोक्तश्रतिकिरोष इति-- 
वाच्यम् ; गुद्धासनि द्ञानं सतकमानाधिद्धतेनोक्तम्, न तु साक्षिणि; 
तथाच प्राज्ञ नामानं वे्तील्यनन साक्षिस्वरूपे प्राज्ञासन्य्ञानयाधने 
उक्तश्तिविरध्यत एव । न च--श्ृतिबसदेव प्रकाशमाने शुद्धासम- 
नीव ॒साक्षिण्यज्ञानसुच्यतामिति-- वाच्यम् ; नात्मानपि्यादि) श्रतिः 
परामृरय“मानलान्यथानुपपत्या लछोकसिद्धपतीतिकाज्ञानस्यानुवादिका ; 

साक्ष्यशाज्ञाने तु परामृरयतः इति न तष्ोकपिद्धप्रतीतिकाभिति नोक्त 
शरत्याप्यनचते । न चैवमप्यत्सवेदनश्चातिविरोधो न विरेषाज्ञानपरत 
हेतः, किंतु प्रज्ञविषयकठेनाज्ञानपरामशप्यामाव इति स एव वक्तु युक्त 

इति-- वाच्यम् ; परामशामावात् । प्राजाज्ञानामावाभेद्धो* चात्मवे. 
दनवोधकश्रतिरनावृतप्ाप्रकाशं बोधयतीति कर्प्यते । अत एव 

1 नात्मानं वेर्तालयादे-ग, ट श्रुतिपरागरद्य-क. ग. उन पराम्रहयत-गः 

^ सिद्धा-क. 
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र्वोपाध्योः परस्परणुपहितमेदकत्वम्, यो परस्परानुपहितमुप- 
धत्तः । अन्यथा कम्ब्ववाच्छनग्रावाब्राच्छनाक्ाःादन्य एव 

घटाकाशः स्यात् । न चेवं सुपुप्ावहमथोमावे अहं निरदुःखः 
स्यामितीच्छया सुषु्षयथं प्रवृस्ययागः; कृशोऽहं स्पृलो- 
भवामी' तिवत् प्रवरद्युपपत्तः । न च- तत्र फारयादिनिष्रृष्स्य 
शरीरस्यैव स्थोर्याधिकरणतया विवेकिनघुदेऽ्यत्वमिति-- 
वाच्यम्; प्रकृतेऽप्यन्तःकरणादिनिष्कृष्टस्येव तदुदेशयिषयत्यात्। 

गच्छन्त्य इत्यन्तं सति पंपचयन्तं चोक्तश्रुत्योः साथकम् ; प्रज्ञस्व- 

द्पस्यानावृत्परकायतवेऽपि शुद्धासनो न तदित्यथकलात् । अत 
एव--कारयोपाधिसंसृष्टवेनामानमेव सत्सपत्यादिशब्दाथे इति-- 
अपास्तव् ; तादश्ामानेऽपि श्ुद्धासरूपन्रह्माभानमियथस्यासङ्गतलात् | 

यथेक्तसत्तंपत्यायादरे तु शुद्धासन्येवाज्ञानम्, न तु प्राज्ञ इति 

ज्ञापयन्ती श्रुतिः प्रज्ञान्यासमस्वरूपपरेति ध्येयम् ॥ 
अन्य एषं धटकाश्चः स्यादिति । नन्वत्रेष्ठापात्तेः ; अन्यथा 

साक्षिण एव मनस्तदरु्िरावाच्छि्तया परमातृपरमाणप्रमेयायभेदः 
स्यादिति--चेत्, आन्तोऽपि ; मनञदिकं हि यद्यपि न साक्षिचेतन्या- 
त्स्वावच्छन्नं भिनत्ति, तथापि वृच्यायवच्छिन्चितः स्वावच्छन्राचतं 

भिनच्यवेति कथं प्रमत्रादीनामभेदः £ न च--मनसो वृत्तवप्यन॒गमा- 
त्कथं तदवच्छिन्नातस्वावच्छिन्नमेदकत्वमिति-- वाच्यम्; मनोभागः 

रारीरावच्छिनः प्रमातुः, गरीरविषयाभ्यामनवच्छिच्स्तु प्रमाणस्य 

विषयावच्छिन्स्तु प्रमितेरपाधिः मनो विषयत्तवन्धोखत्तिकार्खना चिदय- 

मितिः, उक्तोयत्तिपूवेकारीनाऽज्ञाततवोप्िता चिमेयम, उक्तो- 

यच्युक्तरकाटीना चिरमिति, व्यवस्थायाः सिद्धान्तविन््रादो स्फुर- 

तात् । निष्कृष्टस्येति । साक्षिगतनिदुःखसवमात्रसुदेदयम्, अह- 
५-----------------~ 

1 तदवेच्छिन्नाभेदकत्व-क, 
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# + ननु--" योऽहं सुप्रः सोऽहं जागभि' ' योऽहं पू्वयुरकाषं सोऽह- 
मद्य करोमी'ति प्रयभिज्ञानुपपात्तः; अहमर्थस्य भेदात्, कृत- 
हान्यकृताभ्यागमप्रसङ्कध ; कर्र्भोक्तुशाहमथंस्य भिन्नत्वात्, 
अभिन्ने चैतन्ये कतत्वाच्भावात्, तदारोपस्याप्यभावात् ¦ 
दहादावतिप्रसङ्कचेति- चेन; सुषु कारणात्मना स्थित- 
स्यैवोत्पच्यङ्धीकरेण सर्मेपपत्तेः। नच-* अथ हैतत्पुरुषः स्वपि 
ती!ल्यारम्य (गृहीतं चक्ुगहीतं शरोत्रं गृहीतं मन' इत्यादि- 
रती मनआदीनामेवोपरमोक्ते नाहिकारोपरम इति वाच्यम्; मनस 
उपरमे तनेवाहंकारोपरमस्यापि प्राप्रे । अर्हैकारो दनुमवा- 
मीत्यात्माुवन्ध्यनुभवस्याहं कर्तेल्यविदनुबन्धिकतेत्वादेधाश्रयः 

मस्य तव्जनीयिच्छाविषयत्वम्, परस्यायं रामो मे भवचिव्यादो 
परसंवन्धांस्येवेति मावः । न च-चिन्मात्रं निदुःखमाकषवपीच्छ- 
पत्तिरिति-- वाच्यम्; विन्मात्रवेनाज्ञानात् ¦ निदःखानुभवेऽश्ि- 
तीच्छा तु जायत एवेति ध्येयम् ॥ 

कतृत्वाघभावादिति । तन्मतेऽ्टंकारम्थेव कतृतादिस्वीकारा- 
दिति शेषः । तदारोपस्याप्यभावादिति । अहं करामीव्यादिप्रतीत्या 
अहंकार एव कतृत्वादिसिद्धया मानामावेन चैतन्ये कवैलायारोप- 
स्याप्यभावादिलथंः । स्थितस्येति । अहंकारस्वरूपस्य तत्तत्परिणमेऽ- 
प्यत्यन्तोच्छेदामावेन त्परिणामावस्थानुगतलदक्यप्र्यभिज्ञादिकं यु 
ज्यत इति भावः । आत्मानुवन्धीति । आस्माभिननेत्यथः | यचप्यह् - 

पथस्य चिदघटितलेऽपि घटः स्फुरतीत्यादविवानुमवाश्रयतं समवति, 

तथाप्यहमिति प्रययेऽवच्छिन्नानुभवस्पणाहमथेमानात् , अवच्छित्नानु- 
भवम्य॒चानवच्छिन्नासमानुगतलवात्, आल्मानुबन्धित्येनासानवन््यनु- 

भवावच्छदकमनसस्तादशा नुमवाश्रयवेनोक्तिरिति बोध्यम् । अचिदनु- 
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चिद चित्सवलनात्मकत्वादध्यस्तः । तस्य चाचितोऽन्तःकरण- 
स्योपरमे उपरतिः । “ अथातोऽ्ंकारादेश्षः अथात आत्मादे 
इत श्रततराष षथयुपद्शरन पाथक्य प्रमाणम् । नन्वात्मनस्त्व 

तन्मत स स्वावस्ता ददत्युषपददषटटन भूखजवाहकरणाप्यक्यञप 

पृथगुपदेशो युक्तः । नच-भूमात्मनोर्भिन्नसेन प्रलयक्षपिद्धयोः 
पृथगुपदेश्च एेक्यार्थः, दयोः सावात्म्यायोगात्, अर्हकारस्य 
वन्धीति । अविदरिणामेल्थः । तथाचाहमथस्यावच्छिन्नचिदरूवेण 

कतृत्वादिपारणामाश्रयसेन चानुमव।चिदचिद्धारितलाभेति समवः | 

उपरतिरिति ॥ 
ननु - सङ्कस्परूपवृ्तिविशिष्टं मनः, अहमाकासवृरिविधिष्टोऽ- 

हकारः, तथाच मनोल्योक्तया नाहंकारर्यलाम इति- चेन्न ; ˆ कामः 

सङ्कल्पो विचिकित्से ' त्यादिना वृ्तिमात्रमुक्ता, ‹ एतत्सव मन एवे'लय- 
नेन श्तौ सवेवृदयुपहितेः मनस्वोक्तया, ` गृहीतं मन दत्यादि- 

रतावपि मनःसवरेवृच्युपहितोक्तः, अन्यथा ‹ सुषुश्षिकारे सकट विखीन' 
इत्यादिशरुतीनां सुप्तः खुषु्तिवस्य च व्यापातात् । न हि सुषुप्ाव्द- 
माकारवृत्तिरध्यवसायादिन्रृ्चिवां केनाप्यनुमुयते । यतु - वृक्तिसामान्या- 
माव एवोपरतिः प्रकरतश्रत्यथः, न तु ख्य इति--ततुच्छम्! मनसो 
ृ्यवस्थारूपस्थौल्यत्या सू्षमतैवावशेप्यते, सेव च तस्व ल्यः; 

कारणस्थ्युक्ष्मावस्थाया एव शाले ्यशब्दनोच्यमानलात् । यदपि - 
मन आहकारिकिं न त्वहकार इति- तव ; उक्तसाङ्खयधक्रियाया "मण- 

वश्चेःति सूत्रमाप्यादिकूषरितिखात् ॥ 

प्रल्यक्चसिद्धयोरिति । मदस्य जातेन श्रृतिते(सयोविषयत्- 

मिल्यथः। परथगपदेश्षः सावीस््येन प्रथगुपदेशः । एेक्याथः अय 
नतामदतासयंकः । सावास्म्यायागादिति । सावांत्म्य हि बाधाय- 

1 वर्युपहितस्य- ग. 2 कारणस्य-ग, 
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त्वाततकलरेन प्रतक्षपिदधस्य पृथगुपदेशो मेदाथं इति-वाच्यम् ; 
अहम्थादन्यस्यात्मनो भूमाख्यवरह्ममिनस्येन प्र्क्षासिद्धत्वा- 
तथोरप्यपदेशो भेदाथः, अहमर्थस्य तु ब्रह्मभिन्नत्वेन प्रत्यक्ष 
सिद्धत्वाच्तयोरूपदेय रेक्याथं एव कि न स्यादिति- चेन्न; 
अहंकाराद्धिनात्मनो भूमरूपत्रह्मभिन्नत्वस्य प्रतयक्षासिद्धत्वेऽपि 
तदभिन्नसस्यापि तदाकद्रतया उभयोः सागोत्म्योपदेशानुपपात्त- 
सहकरेणास्याः श्तेस्तयोरभेदपरत्वयुचितम् , प्रकृते चभेदपरत्य 
विरोधः; जडाजदयेरेक्यायोगात् । नच-- त्वन्मते भूमा- 
"-----~-- 

मध्यापे वा सामानाधिकरण्यात् मूता'सान्यन्नास्तीयेवंरूपम् , भूतात्मानं 
सवास्काविव्येवरूपं वा । तत्र द्रयरधिष्टानत मानामावादकस्थवानादि- 
स(धारण्तहदयानुगतसचिदरपतया प्रतीशरमानतवसंभवाच एरथगुपदिदय- 
मानयोरतयन्ताभेदं विना उक्तपावास्म्यमनुपपन्नमिति प्रतिसन्धानद्वारा- 
यन्तामेदे द्वयोः साबोल्योपदेशतात्मयेमिति भावः । पृथगुपदेशो 
भेदार्थं इति । परिच्छिन्न्याहकारस्य स्वरूपेण न सार्वाल्यम्, किं 
तु सवासकचिदासधरितलनेयतञ्ज्ञापधेतु ' अथात आसादेश्च ' इत्या- 

दिकमुक्तम् । न चैवं 'अथातोऽहंकरि'टयािकमनक्तवा ' अथात आसे ' 
त्यायेवाच्यताम्, तावतैव ब्रह्मसनोरेक्यसंमवादिति- वाच्यम् ; आस- 
पदस्य रोकेऽहमथं एव प्रयोगात्, शुद्धासनः सावल्यवोधनासंमवात्। 
अहकारादेशवाक्योत्तरमासदिशवाक्याक्तौ तु पेोनरुक्तयप्रतिसन्वान- 
द्राराल्पदस्य शुद्धासपरतवनिश्चयेन शुद्धालसनः सार्वाल्ये उक्ते तद्धि. 

तलेनादंकारस्य सावास्मयोक्तिरिति निश्वयसमवः, तथा चोक्तरीत्या- 
टंकारातिरिक्तासन्यासपदतासयेनि्णायकलेन प्रथगुपदेशो मेदाः इति 
भावः । जडाजडयोः अहमथत्रहणोः ! एेक्यायोगात् अल्यन्ता- 

~~~" ॥ ति 1 

2 भूमा-ग, 
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हंकारात्मनां बिम्भ्रतिविम्बयुखस्थानीयाषिद्योपाधिकन्रह्मजीव- 
चित्मात्रत्वघमवेनाहकारस्य जीवात्पाथेकषयासिद्धिरिति- बा- 
च्यम् ; ' य॒त्र नान्यत्पश्यति ' स एवाधस्ता"दित्या्दना भूम- 
स्वकूपोक्तयनन्तरं यतेत्याद्यधिकरणाधिकतंग्यनिर्देशात्स इति 
पारोक्ष्यनिदंशाच द्रष्नीवादन्यवगप्रसक्तो तद्वारणा्थं ' अथातोऽ- 
हंकारादेश्च' इत्यहेकारेण भूरि निदिष्टेऽ्कारस्य देहादिसङ्घातेऽ- 
विवेकिप्रयोगदर्षनात्दमेदगप्रसक्तो निष्कृष्टाहंकारकेवलात्मससूप- 
मादाय (अथात आत्मादेश” इति द्रषटुमेद उच्यत इलयताद्शाथे- 
मेदायोगात् । जडत्वं चात्र परिच्छिन्रतवादिज्ञापनायोक्तम् , तेन परमते ऽ- 

हमथस्यानु रूपस्याजडववस्वीकारेऽपि -परिच्छिन्रतलादिर्वीकारावद्यकला- 

्रह्मक्यासंभव इति भवः । अविदयोपाधिकबरह्मजीयेति | अविया- 
निम्बप्रतिविम्बरपत्रह्मजवित्यथेः । पाथेक्यासिद्धिरिति । तथाचाह- 
स्थस्य श॒द्धालसमेदेऽपि सुषुप्तो तदभानाययुक्तिरसङ्गतेति भावः । यत्र 
नान्यादित्यादि । यत्र ब्रह्मणि अन्यदश्यं अन्यो द्रष्टा पदयर्तील्ादि- 

रूपा त्रिपुटी न्तीलयथैः । दरषटुरिति । मूक्नीयदिः । भृभ्नि निरिष्ट 
इति । अहंकारदिशवाक्ये यस्य सवात्ये तायै तद्धूमामिननम् ; 

रयोः सावौल्यायोगादिति ज्ञापिते सतीत्यथः । अविवेकीति। 
अहं ङ्करत्यस्योचारथितृशक्ततेऽपि चिदचित्पवरितिम्योचारयितुरविवेके- 
नेव रहः । शुद्धानि प्रयागो यदयप्युक्ताथर्ूपशक्यसंबन्धज्ञा 
नात्, तथापि शुद्धासस्वरूपक्ञानस्य प्रमाला्ाविवेकाधीनतवम् | 
अहमथः्यावियप्रयुक्तसेन गृहीतुरविवेकिलसुक्तमिति वोध्यम् । द्रु 
भेद इति । आसमादेशवाक्यं शद्धात्मसावौस्यवोधनद्वाराहंकारादेस- 
वाक्यस्य सवासकचिद्धटिताहकारे तासयमुक्तरीत्या प्राहयतीलयहकार- 
इुद्धासमनेमदे पयवसन्नम्ः । यदि चाहंकारवाक्यस्थाहकाराहमादिपदा- 

1 अणु-ग, पयव्रसानम्-क. ग, 
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परत्वेन विम्यप्रतिषिम्बङल्यनाया अत्रासमवात् । संभवे वा 
अविद्ोपाधिकरजीवस्याहंकारतयोक्तिः स्थूलारुन्धतीन्यायेन। अत 

नामपरोक्षेकरसशुद्चिति रक्षणातासखयग्राहकल्वमात्मदेशवाक्यस्योच्यतः; 
तथाप्यहंकारख्परक्याथसावल्यानुपपत्तिधीपूवकं॒तद्विविक्तशुद्ध रक्ष- 
णया तात्यभ्राहकलेनोक्तमेदपयवसानमक्षतामेति बोध्यम् ॥ 

नन्वहंकारशव्दे नाविधप्रतिविभ्ितचिद्पजीवोक्तवप्युक्तरीत्या 
प्रसक्तमेदवारणम् , पश्वादालादेशवाक्येन शुद्धमादाय द्रष्टमेदाक्तिथ्च 
सभवतावयत आह- सभव राते । स्थटारन्धताति । य्था अर 

न्धतीनिकटस्था स्थरा ताराऽरुन्धतीयमिय्युक्ता प्रददयतं ; सृक्ष्षखनार्- 

न्धत्याः प्रथमतो दश्चना्तमवात् , पश्चान्नेयमरन्धती किंतु तचिकटस्था 
सूकष्मतरेदयुक्ता अरुन्धतीप्रदशेनासूवेवाक्यस्यरन्धतीज्ञनि तासयेनिश्य 
यास्मदशिततारयाभेदपयेवसावम् , तथाह कारश व्दनाविद्यप्रतिमिम्बमह्- 

काराश्रयचेतन्यमुच्यताम् । अपरोक्षचेतन्थस्याहं कारशब्देनैव सोके व्यव- 

हारादाविचाप्रतिबिम्बादिशव्दानामसीकिकववात्तन शब्देन निरदेष्टमश्चक्य- 

त्वात् , पश्चादास्मादेशवत्रयेन तस्योक्तरीवया शुद्धषावस्यितासयंनिश्चय 
इत्यटकारशब्दलक्षितावियाप्रतिविम्बस्य शुद्धासमेदे वाकषयपयेवसान- 
मप्युच्यताम् , तथापि नास्माकं क्षतिरिति भावः। न चैवमदंकरशब्द ` 
वाच्यतेवावियाप्रतििम्बे स्यादिति--वाच्यम् ; । तथासति पुष 
विशेषगुणयाहियनाहकारपदवाच्यमानानुपपत्तितादवर्थ्यात् । नच-- 

श्रतिः पाथक्ये प्रमाणमिति प्रतिज्ञाहानि रति-- वाच्यम् ; अहंकारपद- 

वाच्यस्य श्रतावनुक्तलेऽप्यहंकारशव्देनोक्तस्य निरूपाधिकात्मपाथेक्य 
रतिः प्रमाणमिति प्रतिज्ञाताथंस्य हानामावादिति ध्येयम् ॥ 

अत एव --' स एवाधस्ता'दियादिव(क्यस्य मूमासकतपरता- 
सिं ------- अ वण 

1 तात्पयं नेश्चय ग. 
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एव--" स एवेदं सर्वम् " अहमेवेदं सवेम्' 'आतमवेदं सर्व. 
मिलयाघ्रपसंहाराणां 'स एवाधस्तादहमेवाधस्तादातेवाधस्ता!- 
दित्युपक्रमैः । सवं समामोषि ततोऽसि सवं ' इत्यादिस्परतिभिश 
सर्वगतत्वपरत्येन न सार्बाह्म्यपरतम्, यनारहपदस्य निष्कृष्ट 

हंकारचेतन्यपरत्वं स्यात् । सथेगतत्वं चनेकेष्वपि संमवयष । 
भूमात्मोपदेशाभ्यामेव त्रह्मासमेक्यसिद्धया मध्येऽहंकारोपदेश- 
वेयथ्यं चेति-निरस्तम् । ' स भगवः कस्मिन् प्रतिष्टित ' इति 
प्र्नानन्तरं कि कविदधिष्ठानत्वमात्रं पृष्टम् , परमार्थतः कचे- 
दाधिष्टितत्वं षा। आदय स्वे मदिश्नीद्युक्वा द्वितीये भूमातिरिक्तमेव 

देव । सर्वगतत्वं चेति । वाच्यलक्ञेयलादिप्विवेति शेषः । से महि. 
सीतयुक्तेति । स्वकाये परपश्चरूये सदिनि स्थित इत्यथकं स्वे मरिच्चि 
प्रतिष्ठित इुक्ते्यथेः । ननु यदि स्वे मिक्नि स्थितस्तर्हिं "राजा 

गजाश्चादिमहिमस्थ ' इत्यादो स्वसमानसत्ताके भोगसराधने महिमपदप्र- 
योगात् प्रपञ्चस्य व्ह्मसमसत्ताकलपराप्तया सदत्तिमिदश्तियोगितादिरू- 
प्य वर्तुपरचछेददिः प्राप्त ब्रहमणोऽपरिच्छिन्नललपमृमतव्यापात 
इत्यारङ्कायां ' गोऽश्वमाहिमेद्याचक्षत इत्यादिना कृतायां, नात्र महिम. 

र्द उक्ताथकः ; उक्तदोषात् ` किंतु स्वशब्दस्य स्वाध्यस्तरूपस्वी- 
याथैकत्वात्तदन्वययोग्यत्वात् सङ्खोचकामावाच्च दृश्यमात्रमेव तदथः, 

महिमशब्दो ह्ुकष॑वाची, स च राजद स्वामितादिद्रारा गोऽशधदिक- 
मिव ब्रह्मणि भासकलादिद्रारा हदयमात्रमपील्याशयेन ` नाहमेवं 

ब्रवीमीति होवाचे'त्यनेन निरस्तायामिति शेषः । दितीय इति। 

द्वितीयकोटिनिषेधे “यदि वा नो महिश्ीति ' वक्येनोक्त इत्यथैः | हेला- 

1 गौण एवमिह महिमे-ख, श. गो एवमिह मादिमो-क, 
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नास्तीयतदथपर'अन्यो ह्न्यस्मिन् प्रतिष्ठित ' इति पूषेवास्या- 

नस्ररेण ‹स एवाधस्ता ' दिल्यादेरपि सावात्म्यपरत्ये निधिते 
त 

[दक्षायारिति शेषः । अन्यो हयन्यस्मिन्निति । सद्य चेत्तदा मूम- 
त्वमेव व्याहृतम् । उक्तं च पूवमेव “यत्र नान्यदद्यती ' यादिना वाक्य- 

नद्रतन्रहमणो मूमस्वह्परलम् । अतः सल्यस्य मूमान्यस्याभावद्ध्नो 
नान्यप्रतिष्ठितत्वं परमाथत इति श्रत्यारय इति भवः । पवेवाक्या- 

नुसारेणेत्यादि । पूववाक्यदद्वर्तीयतया ब्रह्मणि प्रमिते तच्छेषीभृतं 

भमालनेरिक्यं स एवेल्यादिनाच्यत ईत्यवरयं वाच्यम् ; अन्यथा पूवा- 

परवाक्थेवेयध्यीत् । न हि पुवापरवाक्ये उपास्यत्वेन भमान आसाभि- 

तरममानं वा प्रतिपादयतः, यनोपासनापरत्वेन तत्साथक्यमुच्येत । तल्- 

क्षणास्वीकारेऽपि ` श्रतकल्पनादृष्टथ्वसंभवेऽदष्टाथकोपासनापरते गोर- 

वम् | द्वैतस्रामान्यविरोष्यद्वेतस्य ज्ञाने उपौसनाया असंभवश्वेति भावः | 

निथित इति । ‹ स एवाधस्ता दित्यादावधस्तादित्यस्याधरमिति, उप- 
रिषटादिलयम्योध्वेमिति, पश्चादिचस्यापरामिति, पुरस्तादित्यप्य पूवमिति, 

दक्षिणत इत्यम्य दक्षिणमिति, उत्तरत इत्यस्योत्तरमिव्यथः ॥ 
यद्यपि ‹ दिक्छब्दभ्यः सप्तमीपश्च्मीप्रथमाभ्यो दिग्देशकारेष्वस्ता- 

ति'रिति सूत्रे सप्तम्यायन्तभ्यो दिशि षूढेभ्यो दिग्देशकलपु वतेमानेभ्यो 
अस्तापिप्रत्ययः स्वारथं॑विहितः, ‹पूवोधरावराणामसिपुरधवश्वेषा"मिति 
मत्रेण च पूवोदिभ्योऽपिप्रलयोऽस्ताय्थं विहितः, तद्योगे तेषां क्रमेण 
पुरादय आदेशचाश्च विहिताः, ‹ अस्ताति चे'ति सूत्रेण चास्तातियोगेऽपि 

तेषां पुरादय आदेशा विहिताः, तत एव ज्ञापकाच्च नासिप्र्ययस्यास्ता- 

तिप्रत्ययवाधकतम् , ‹ पश्चा ' दिति सत्रे चापरमब्दस्य पश्चमावोरस्ता- 

यथ आतिप्रययश्च विहितः, ' दाक्षिणा्तराभ्यामतसु' जिति मूत्र 

¡ श्रतदान्यश्रत-क. ग. 
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एकत्रैव वाक्यं उपक्रमादकसननाथान्तराकरेपनात्, कटप्य - 

मानस्य च प्रकृतायानुपपादकत्वात्; स्वेगता जाताति 

(~ 

चास्तात्यपव[दकोऽतसुच्त्ययो विहितः, “ उपयुपरिषटादिति पुत्र 

चोध्यशन्दम्योपदेशो शिट्रिष्टातिरो च प्रत्ययावस्ततिर्धिषये वहितः, 
तथाचाधप्तदित्यादेरषरे अधरादित्या्यथकलमपि ; तथापि पूववाक्यानु- 
सारण प्रकृते सावौल्यपरल्निश्वयादधरमिव्याचथकतवम्, तथाचाधरो 

देशः कालो दिक् स पएवेत्यायथेपयेवासनम् । अत्र॒ निश्वितोपक्र- 
मस्थेवोपसंहारस्थाथनियामकल्वत् , परमते पूरववाक्यानुसरणानःदरऽपि 
सन्दिग्धाथकोपक्रमस्य नोपसहारनियामकलम् , किंतुवाकषयशेषेण ‹ स 

एवेदं सवे'मिल्यनेनेव निर्णीताथकेनोपक्रमस्याथनिणय इत्यपि बोध्यम् ॥ 
एकत्रैव --‹ स एवाघस्ता ' दित्यादवेव । पूवंवाक्यमननुसुय"- 

सेवकाराथः । `; तरति शोकमात्मवित् ‹एष तु वा अतिवदति 
यः सत्येनातिवदति ` ‹ सुखं भगवो विजिक्ञसि ममैव सुखं नाल्पे 
सुखम्, यत्र नान्यतपदयति स मूमे ' त्यादिपुववाक्यपयाल चनेनाज्ञाते 
सत्यस्चखापारेच्छिन्ना्वितीयासन्येव सक्तमप्रपाठकतात्पयनिशथ्य इति 

भावः | अथान्तराक्पनात् सवेगतत्वमात्रस्याथस्य कल्पनाया 

असंभवात् । प्रढृतार्थेति--अद्ितीयमूमासेक्येत्यथः । ` स एवा- 
घस्तादि ' त्यादेः सवेगतत्वपरतेऽपि न परेष्टस्य भूमात्मनोर्भेदस्य सिद्धिः ; 
स॒ एवाहमेवासिवल्यवकारत्रयेणाधारादिषु मूमायन्ययोगम्यवच्छेदबोधनेः 
भूमादित्रयेक्यस्य पर्यवसानादित्यपि बोध्यम् ननु--' अन्यो ्यन्य- 

सिमन्परतिष्टित ' इति वाक्यं नोक्तरीत्या भूक प्रतिष्ठितलनिषरेध'हेतु- 
भूतस्य द्वतभावस्य बोधकम्, किंतु मूमा नान्यप्रतिष्ठितः; अनादिषु 
साक्षादसंबन्धात्कार्येषु तादास्म्यात् यो हि यस्मादव्यन्तामिन्नः° सतत्र 

प्रतिष्ठित उच्यते, यथा राजा गजादावियेतदथपरम् ; तत्राह-सर्वेति । 
मनुस्य-ग, श्बोधनन-ग. ऽनिषेधे-ग, शधेतमावस्य-क. ख. शन्तामिन-क. 
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पक्षे व्यापकजतेरिवि मभ्नोऽप्यन्याधिष्टितत्वसभवात्, ^ सं 
मापी ' त्यादिश्रतेः सावात्म्यपरत्वस्योपपादितत्वात् । नापि 
मध्येऽंकारोपदे श्वेयथ्यम् ; ब्रह्मण आपरेष््यायार्दकारिक्याक्तः । 

स्जातीयसर्वै्यथः । षरतादिजाकिस्तादल्मयेन घटादौ स्वरूपसंबन्धेन 
चान्यत्र यथा संबद्धा, तथा परमते भूमा कायमात्रे तादास्येनानादिषु 

सवज्ञानविषयलादिसंबन्धेन संबद्ध इति जातेरि मञ्चः सवप्रतिष्ठितं 
न विरुद्धम् । कायरूपन्यप्रतिषटितलवं तु नतरां विरुद्धमिति नोक्ता 
प्रमुक्त वाक्यमिति मावः | अथवा--मूमान्य एवान्यत्र प्रतिष्ठितो न तु 

भूमा ; व्यापकलात् , याद्धे कविदेव संबद्धं तसरतिष्ठितमुच्यते इ््येतस्परा 
यदिवा ना मध्न्नी' वया्'न्या इन्यास्िनातिष्टित' इययन्तश्रति 

स्वे महिनि प्रतिष्टित" इति तु सवेव्यापकत्वपरपित्याशयेन स एषे- 
त्यादिना व्यापकलमुपपादितम् । तथाच सार्वास्यपरोक्तिनं युक्ता, 
¢ यत्र नान्यत्पदयती ' त्यादिकं तु यत्र विषये नान्यत्कतृं पदयतीत्याचर्थ- 
कतया मूम्नो दुर्ञयतापरम्, तत्राह -सर्वगतेति । तथाच जात्यादौ 
सवेप्रतितल्ग्यवहारात् कथिदेव सेवद्धं प्रतिष्टितश्चब्दाथं दइयसिद्धम् । 
किंच ‹ स्वे महि्ि प्रतिष्ठित ' इलयनेन सवैन्यापकसोक्तौ ' यदि वानो 
महिनी ' त्यनेन स्वाभ्यापकतमुच्यत इति वाच्यम् ; मावामावयोख 
ताभ्यां प्रतीयमानतात्, अन्यथा यदि वेत्यनेन कचिदेव संबन्धत्- 

मास्य सवन्यापकलपर्यवसन्नस्य बाधने पौनसुक्तयापाताचच | तथाच 

परमते सवेव्यापरकलखतदमावयोर्विरोभ्रन बोध्यं न संभवति, निप्प- 

याजनं चेति भावः । उपपादितत्ादिति । सम्यक् अमेदान्यसंबन्ध- 
विरक्षणेन तादाल्येन आप्नोषि सवध्यसे ततो हेतोः सर्वोऽसीत्यथ- 
स्योपपादितत्वादिल्यथः । श्रतिषिरोधेन उक्तरीत्या मूमालौक्यश्रति- 
विराधेन । साबात्म्यपरत्वमिति । ्यापीसयस्य सवेतादाल्यपरत्वात्स्व- 
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न च-त्वन्मते प्रत्यगथेरूपस्यात्मन एवापरकैकरसतेन तदैक्यो- 
क्तयेवापरोक्ष्यपीद्धया अहंकारेऽविद्यमानस्रा्वात्म्योक्तययोग इति 
वाच्यम् ; आत्म्वन्धेनेवाहैकारोऽप्यपरोक्ष इत्यात्मक्यादेवाप- 
रोक्ष्य यद्यपि सिद्धम्, तथाप्यहंकरे आपरो्ष्यस्य सुप्रसिद्धत्वा- 
द्ईकारोक्तिनायुक्ता । यततु-- 

भूमा नारायणाख्यः स्यात्स एवाहकृतिः स्मृतः । 
जीवस्थस्त्वनिरद्धो यः सोऽदंकार इतीरितः ॥ 
अणुरूपोऽपि भगवान्वासुदेवः परो पिथुः। 
आत्मेप्युक्तः सघ च व्यापी 

इत्यादिस्मृत्या श्रुतेः सार्वालम्यं नाथः; कंतु सरभरगतत्वम्- - 
इति । तन्न; श्रुतिविरोधेन स्सतेरेव सावात्म्यपरत्वम्, न त॒ 
स्मृत्या श्रतेरन्यथानयनम् । न च--मोक्षधरम-- 

अनिरुद्रो हि रोकेषु महानात्मा परात्परः । 
योऽपो व्यक्तत्वमापत्ो निमे च पितामहम् ॥ 

मूत भ्रोगिरूपविमुपरतरे विभुपद्वेयर््यात् . व्यापकत्वस्य सङ्कोचका 
भावाच्च । तादास्म्येनान्तरङ्गसंबन्धेन व्यापकत्वसंभवे बहिरङ्गेण स्वीय- 

ज्ञानविषयत्वादि संबन्धेन तदुक्तययोगात् । यद्यपि सिद्धान्ते न सवमूतै- 
संयोगितवं मूके, तथाप्यपरिच्छिन्तवादियक्तेव विसुपदाथः । अणु- 

रूपोऽपि । उपास्यरूपेण परिच्छित्नोऽपि ज्ञेयरूपेणापरिच्छिन्न इयथः । 
जीवस्थ! अविद्याप्रतिविम्बरूपजीवाश्रितः, अनिरुद्धः. अविद्याकाम- 
कमेभिरिदारुत्रसञ्चारिखेन न निरुदढः ¦ सोऽहंकार इति । तथाच 
तदुपरक्षितापरोक्षचिदभेदतावपर्येण स एवाहंकृतिरिव्युक्तम् । एवं च 
सवेजीवप्रघ्यकूवैतन्यरूपशुद्धासैव मूमेत्याह । अणुरूप इत्यादि । 
वामुदेबः वसति सवभूतेषु दीव्यति चेति वाघुदेव दृव्यथः | 

^. 01. 111. 0 
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सोऽद॑कार इति ग्रोक्तः स्व॑तेजोमयो हि सः" ॥ 

ह्यनेन सेव हि सत्यादय' इति ष््रेण चाहंकारस्था- 

त्मत्वम्, अन्यथा व्याप्तयुक्तेरयुक्ता स्यादिति-वाच्यम्; 

अहंकारस्यात्मत्वमिति । अनिरुद्धो दयाङिस्ृतो पितामहादिजग- 
निमौतृतेन * आसन एवेदं सवं मिवयादिश्रुयुक्तातमन्यहेकारपदप्रयोगात् 

सेव हि स्यादय ' इति सूत्रेणेकप्याः सत्यवि्यायाः प्रतिपादकततया 
निर्णति ८ स यो हैतन्महयक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह ' त्यादि ' तत्सल्य- 
मसौ स दिव्यो य एतस्मिन्मण्डले यश्चाय दाक्षिणेऽकषन् पुरुषस्तस्योप- 

निषदह मिति बृहदारण्यक दक्षिणाक्षिगतपुरूषेऽहंपदनामलाक्तश्वाहकार- 

स्यासमत्वमि्यथः । व्या्ुुक्तिः अपरिच्छिच्रतोक्तिः । महदादि- 
परिति शेषः । वस्तुतः-- 

' परमासेति यं प्राहुः साङ्कखययोगविर।रदाः । 
तस्माससूतमव्यक्तं प्रधानं तद्विदुजेनाः ॥ 
अव्यक्ताद्रयक्तमु्न्नं रोकयष्टयथमीश्वरात् । 
अनिरुद्धो हि रोकेषु महानासा पराद्परः ॥ 
योऽपो व्यक्तत्वमपन्नो निर्ममे च पितामहम् । 
सोऽहंकार इति प्रोक्तः सवेतेजोमयो हि सः ॥ 
परथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम् | 
अह कारपसूतानि महामूतानि पच्च च ' ॥ 

इति मोक्षधमेवाक्ये महदहङ्रपदयोः साङ्खयसिद्धमहदहङ्कारावर्थः, तो 
च मन्मते भगवद्रीक्षणचिकीर्षे; तथा चोक्तवाक्येऽहंकारस्यसलोके- 
मोढयादेव । सत एव-- 

^ तस्य चिन्तयतः सृष्टे महानातसगुणः स्मृतः । 
अहकारस्तत ' इत्यपि मोक्षधर्मे स्थानान्तरे उक्तम् । ‹ महा- 
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मै (५ ‹ अहकारशराद कतेव्यं चे? ति श्रतेः “ महाभूतान्यंकार ' इति 
स्मृतेरहंकारस्य व्यापकत्वासंमवात् (अहं मनुरभव'मित्यादा- 
विवाहंपदस्य निष्कृष्टाहंकारवैतन्यपरत्वात् । ननु--अनयोः 
रतिस्मृतयोम॑हत्तखकायं मनआदीनां कारणं वेकारिकादिभेदेन 
व्रिविधमहेकारादिपदवाच्यं विषयः, न त्वहमथः; तथा चं 
स्म्रतिः- 

महन्तत्व्विकुवांणाद्धगवद्रीर्यचोदितात् । 
क्रियाशषक्तिरहंकारासरिषिधः समपद्यत ॥ 
इत्यादेरविरुद्राथमादायोपपत्तेः । विरृद्राथत्कलयनायौँ 

बुद्धिरव्यक्तमेव चे ' त्यत्र क्षत्रे प्रयुक्तबुदशब्देन सपिद उक्तौ 

नासे ' ति मोक्षधरमाक्तमहत्तत्वस्य मायाव्रतिरूपवीक्षणदू्पत्वं तद्वि 

शिष्टे स्वरूपत्वं " वा विवक्षितं बोध्यम् । ‹ यथा सौम्य वयां वासो- 
वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्स्व परे आतनि संप्रतिष्ठते" दृ्यादि 
¦ मनश्च मन्तव्य च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च अ्हंकारशाहक्ैव्यं च 

चित्तं च चेतयितव्यं चे' स्यादि प्रभ्रोपनिष्यातरश्रितलनोच्यमान- 
मनञघन्तरिद्धियचतुष्टयमध्ये ‹ महामूतान्यहंकार ' इत्यादि ‹ एतत् 

क्षत्रामि ' त्यन्तगीतावाक्ये च क्षेत्रमध्ये चाहंकारस्य पायान्न तस्यासलमि- 

साशयेनाह--अहंकारधेलयादि । व्यापकत्वासंभवात् इन्दियक्ष- 
त्ररूपाहंकारादत्यापकालिस्वखूपल्वासंमवात् । अह पदस्येति । अनि- 

रुद्धो ही ' लयादिस्मृतो ‹स यो हैत ' मिल्यादिश्चतौो चाहंकाराहपदयो- 
रित्यथः । रक्षणयेति शेषः । तथाच शुद्धात्मा नाहंकारादिपदमुस्याथं 
दति मावः । मनओआदीनां मनइन्द्रियमूतानाम् । करणं 
यथाक्रमं हेतुः । प्रकारिकादिभेदेन साचचिकराजसतामसमभेदेन । 

(0 (न 

1 तद्िशिष्श्वररूपल-ग. 
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संबिदोऽपि क्षत्रतापात्तेः । न च- बुद्धिशब्दस्य नानाथत्वम्, 
न त्वह॑कारस्यात्मातिरिक्ताथकलवमिति-- वाच्यम्; “दम्भाै- 
कारयुक्ता" इत्यादो देरैशुद्धौ गर्वे च प्रयोगेण (गर्वोऽ 
मिमानोऽदंकार ' इत्यभिधानेन चाहमथेवाचित्नियमाभावात्, 
तथाचात्मवाच्यरहशब्दोऽस्मच्छन्द पिद्रः । अहंकारशब्दोऽनात्म- 
वाची । तत्पयायस्तवहंशब्दो मान्ताव्ययमिति - चेन; मान्त- 
दान्तत्भेदेनाथेभेदकट्पनमयुक्तम् । सर्वेषामेव तेषामहमिति 
्रतीयमानाहंकारविषयतवमेव ; पयौयतयैव प्रयोगदशेनात् । 
अहकारातिरिक्तात्माने प्रयोगस्त॒ रक्षणया ; मान्तदान्तसरेनानि- 
धारितादंशब्दस्याैकार प्रयोगदशेनस्य नियामकलात् । यथा- 

प्रतीयमानेति । चिदचिद्गन्थिरूपेति शेषः । यथा ' अहंकास्थाहंकत्यं 
चे°ति श्रुतो ‹ महामूतान्यहंकार ' इति स्मृतौ चाहंकारपदस्य चिद्- 
चिदरन्थिविषयत्म् । तथा 'दम्भाहकारसयुक्ता ' इत्यादावप्यहकारगते 
धानत्वाभेजतिलादषूप्कषं अहं कर्मेद "विवक्षया तद्विषयत्वम् । 
उक्तग्रन्थिश्वाहामेति शब्देन प्रतीयत इति मान्तदान्तयोरथमेदे माना- 
भावः । अत एवाहन्ताऽहंभाव इत्यादिना उक्तग्रन्थिभावः प्रतीयते । न 
हि दान्तशब्दादहंमावादिपदं सिध्यति, अत एवाविचाऽहंमतिरिदुक्त- 
गरनथिवुद्धः पयीय इति मावः । नन्वहंकाराहपदयोरुकथन्थौ प्रयोगो 
नैकरूपेण बोधक इति भिव्ाथकस्मास्ताम् , तत्राह- पर्यायतयैवेति। 
एकरूपण वाषक्त्यथ : । प्रयागस्तु अह ब्रह्माप्मीव्यादिप्रयागस्तु । प्रयोग 
देन्य रोकिकवेदिकमूखियोगदशैनख । नियामकत्वादिति । 

५ ^ (~ 
युद्धालसक्षणायामिातं रषः | अहकारशब्द)ऽनास्मवाचीति वदतस्तव 

1 मेद्-क. ग. 
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' अनिरुदो हि सोकेषु महानात्मा परात्परः । 
योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निमेमे च पितामहम् ॥ इति ¦ 
‹ सोऽहंकार इति ग्रोक्तः सपैतेजोमयो हि सः' | 

इत्यत्र लक्षणयाऽ्टकारशब्द आत्मनीति । यत्त--अहमर्थ 
आत्मानात्मधमेदश्चनमसिद्म् ; कतंलादेरात्मधमस्रादिति, तत्र 
कवेत्वदेरनात्मधमंत्वं यथा तथा वक्ष्यामः । ननु -अनात्म. 

मतेऽप्यहंकारल्ब्द आसति लाक्षणिकः, तथाच तद्रदहंशब्दोऽप्यहंकार- 

वाची मान्तदान्तसाधारण आतसमनि सक्षणिक् इव्याह-- यथेति ॥ 

नन्वर्हकाराहपदयोरुक्तमरन्थिवाचिते परकीयोक्तमन्थावपि तत्प 

योगापत्िरिति-- चेन्न; तन्मतेऽप्यहंकारमान्ता्पदयोः परकीये क्त्र 
प्रयोगापत्तेः | अथ जातिविरोषपुरस्कारेण परकीयक्षत्र्हकारोप्ति 

अहमस्मीति प्रयाग इष्ट एवति त्रषे, तहिं ममाषीष्ट एव । एतावांस्तु 

मेदः--तव शक्तया मम तु रक्षणया । मम हुचारयितृतावच्छेदक- 

वच्वनाहकारदान्तमान्ताहपदानं प्वीचारयितरि शक्ता", तव दान्ताह्- 

पदस्येवेति । एवं च मम शुद्धासनोऽनुच्वारयितृलेन रक्षयखम् ' मह- 
तत्तवं भगवतो वीक्षणम्, तस्माद्विकुवोणात्तद वस्थमायापरिणामः सिख 

क्षारूगणोऽहकारधिगुणातसकमायापरिणामतवास्ाच्चकादिद्पेण तरिविधः | 
पवेपूवेपरिणामावस्थमायाया एवोत्तरोत्तरपारेणामं प्रति परिणामितेना- 

हकारस्य सा्तिका्क्चन मनञदिसाचिकादिपरिणामसंमवात्ाचि- 

कादेर्मनआदिषतुवेक्तिः । तस्य च क्रियाशक्तिवेनाहकारपदवाच्यो- 
चारयितृसाम्यादहंकारपदेन गण्या वृत्या बोध्यते इत्याशयेन क्रिया- 
शक्तेरिसयक्तमिति बोध्यम् ॥ 
~~~ == ~~~ ~~~ ~  -~ = --- य 

1 राक्यता-क, ग, 
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धर्मतेऽपि करत्वदेस्तदाश्रयस्याभानेऽपि कतेत्वादिकमातमनि 
भासताम्, ' गौरोऽह ' मित्र शर्ररगतगारत्वमिदति-- चनन; 
दृष्टन्तासप्रतिपत्तः, तत्रापि देहसेनामानेऽपि गोरत्वमनुष्य- 
त्वादिना तत्मतीतेः । अनुमानं च--अहमथः, अनात्मा, अह 
प्रययिषयत्ात्, शरीखत् । न चाहमथौन्तगंताधिष्ठान- 
भूतचितोऽपि तत्प्रत्ययविषथत्यात्त्र व्यभिचारः; येन स्पेणा- 
हप्रयययविषयता तेन स्येण तस्याप्यनात्मतात् स्वसूपेणाह- 
परत्ययामषयत्वामावान्न व्यभिचारः । अमथ, आत्मान्य 
अहंशब्दाभिधेयत्वात्, अरहकारशब्दामिधेयवत् । नचात्रापिद्धिः 
पयौयताया दितत्वात् । म॒ च--त्वयाप्यात्मनो गौरोऽहं 
मित्यनात्मारोपाधेष्ठानलं मान भूवं भूयासमिल्यादिना परमः 
प्रमास्पदत्वमहमथस्य स्वसत्तायां प्राश्चाव्यभिचारेणात्मनः सप्र 
कारं चोक्तम् , तत्सर्वमहम्थस्यानात्मतवे न युक्तं स्यादिति 

तत्रापि गेगोऽ्हमियत्रापि । तत्प्रतीतेः गेौरत्वाचयाश्रय- 
प्रतीतेः । तथा चानमूयमानारोपस्थरे' धर्माभ्यासस्य प्रतिविम्बरूपतं 
घम्यध्याप्षिम्याप्यत्वं वेति रनयमन् प्रकृतं प्रातबिम्बरू्पतवाभाव् धम्य 

ध्यास अकरयकः । अत एव ` घुराभ जर सि्यदयनुमूयमानाद्यपं 

धम्यध्यासावरयकत्वम् । स्मयैमाणसोरमादयारोपे तु कचित्तदभावेऽपि 
न क्षतिरिति भावः । बिषयत्यादिति । विशिष्टवुदधेः शुद्धविरेष्य- 

कलनियमाज्ञीकारेऽपि विषयत्वं कंचिदरूपावच्छिननं निवेश्यम् । युद्ध 
तु विषयत्वं न केनापि स्पेणावच्छिन्मिति मावः । अर्हशब्दाभिधेय- 
त्वात् मान्ताहंपदवाच्यत्वात् । वाच्यत्वमात्र परमते व्यभिचारीति 

[वराषणम्--अहकारशब्दत । परमतं मान्ताहपदाहकारपदवाच्यया- 
तण कनननन ना ~+ ----------------- 

1 स्थाने -ग, 
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वाच्यम्; इदम इवाधिष्ठानावच्छेदकल्वेनाधिष्ठानसमोक्तेः । 
परमग्रेमास्पदत्वमहमर्थं अत्मेक्यारोपात् । न चैवमन्योन्या- 
श्रयः; सुषुपिकाटीनग्रका्ाप्रकास्चाम्यां वेधरम्येण मेदसाध- 
नात् । न चाहमथग्रम्णोऽन्यस्य ब्रेम्णोऽननुभवः ; पराम 
सिद्धमुषुषिकाठीनताद्यप्रमानुभवस्य सत्वात् । न चाहिते 
हितबुद्धया म्रेमोत्पत्तिदरेनेऽप्यप्रेमास्पदे प्रेमासपदतारोपो न 
दृष्ट इति-- वाच्यम्; अहमर्थे आस्मेक्यारोपनिवन्धनं प्रेमास्प- 
दत्वम्, न तु स्वाभाविकमिति व्रूमः, न तु प्रमास्पदतारोपम् । 
अहमर्थात्मनो्भेदेऽप्यहमथेस्य प्रकाशचाव्यभिचारः स्वम्रकायात्म- 
संबन्ध पिना न घटत इति सोऽपि तत्र प्रमाणमिति नायुक्तिले- 
शोऽपि । न च- 

समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान्भषेत् 
विषयस्य त॒ सूपेण समारोप्य न सूपवत् ॥ ' 

इति वाचस्पदयुक्तरन्तःकरणगताप्रेमास्पदत्वस्येपरात्मनि प्रतीया- 

रनातलवास्साध्यसाधनविकल्यम् । अधिष्ठानावच्छेदकतवेन आधारः 
तावच्छेदकतेनः | यथाश्रतेऽनवच्छिन्नचित एव मूखाविद्याविषयघ्वूपेण 
गोरलाच््यापाधिष्ठानवेनासङ्गतिः । सुपुप्रिकालीनेति । युपप निरि 
कटरपकदुखवखि व्रमायाद्धिका; प्रम च नेच्छा; यत् म्द्धसुघ् त 

स्यात् , किंतु सेदरूपवृत्तिविरोषः । अथवा सुषुप्रीत्यादेः सुषुिकाटी- 
नस्य प्रेममूरानुमवस्येसयथः । तथा च पुपर सप्रकारकक्ञनेच्छयोर- 
संभवेऽपि युषुप्तानुमवजन्यम्मरव्या सीपुप्ुखे उत्तरकाटसच्चनेच्छा अह- 
मथेविषयिकाः नेव्यथः। नायुक्तिठेशः न किमप्ययुक्तम्। सपेण-र्मेण। 
बिषयः- अधिष्ठानम् | रूपवान्-धरवान्। अप्रेमास्पदत्वस्थेवति। एव- 

1 आरोपालवमधिष्रानगतव्वेन-ग. 2 थोविषयिका-क, 
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पत्तिरिति-- वाच्यम्; किमधिषटानगतथमेस्यारोप्येऽमानमापा 
यते, आरोप्यगतधमेस्यापिष्ठाने भानं वा । नायः; यद्धम- 
वत्तया ज्ञायमानेऽधिष्ठाने अआयोप्यनिवृत्तिस्तस्येवारोप्येऽभान- 

नियमेन प्रकृते तदभावात् । न द्वितीय; अधिष्ठानगतधरम 
परतीत्यविरोधिन आरोप्यगतस्याधिष्ठाने भानेऽपि प्रकृतेऽविरो- 
धात् । आसेक्याध्यासकार एव प्रेमास्पदत्वसंमवेनारोप्येऽप्य- 
प्रेमास्पदत्वाप्रतीतेः इतो विषये ततसपरतीतिः! यथा इदमिति 

कारादाल्मगतस्य प्रेमास्पदवस्यान्तःकरणे प्रतीतिव्यवच्छेदः। अधि- 
षानगतधरमस्य--अषिष्ठानधर्मसामान्यस्य | तस्यैवेति । अिष्ठान- 
ध्मसामान्यस्यारप्ये ' मानामावे तु इदसदेः हृप्यारो भानं न 
स्थात् । परस्परधमोध्यासो माप्ययुक्तयादिसिद्धो विरुध्येतेति मावः | 

प्रतीत्यविरोधिनः- प्रतीतिपरतिवध्यधीविषयान्यस्य । आरोप्य- 
गतस्य रव्वाचरोप्यसपदिगतप्य भीषणतादेः । अविरोधादिति 
यदुक्तं तद्विविचयति--आत्मेक्येति । प्रमास्पदतेन मासमानासेक्य- 
त्यथः । प्रेमास्पदत्वसंमवेन अआशेप्ये मासमानप्रमास्पदलसंमवेन । 
प्रेमासदत्वं हि प्रेमविषयतायोभ्यत्वं युखतेन भासमानव्वरूपं, तस्य 

च मनञाधध्यासपूवमेवात्मनि प्रतीतेस्तदभावविशिष्टतया मनआदे- 
नसिन्यध्यासः, नतरामुक्तामावस्यालमन्यध्यास इति मावः । यथेति । 
यच्चिदंत्वादिनाधिष्ठानज्ञानस्य रजतायध्यासहेतुत्वदिदत्दिना रजता- 
दिकं भायात्, प्ेमासदल्रादिना तु नाधिष्ठानज्ञानं किर कारण- 

मिति, तच्छोभते; येन द्पेणापिष्ठानस्य अमे मानं तेन छूपेण 

तज्ज्ञानस्य भ्रमे दतुप्वेन प्रेमास्पदवेन ज्ञानस्यापि हेतुखात् , 
पूणसुखस्पेणावृततेऽपि सक्षिसुखस्येदानीमनावृतवात् , उक्तपरेमास्पद. 

` मानामवे-ग, 
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रजताध्यासकाल एव रजते अनिदन्तवाप्नतीतिः । यत्तु कैथित- 
रिदहियत-सुखानुमवरूपस्यात्मनोऽदमथाद्भदमैम सुखमसुभवा- 
मीत्यादौ प्रतीतिरिति, तत्न; वेषयिकसुखातुभवस्यात्मान्य- 
त्वात् । न च-मेष्टेऽ्धमथामपरेनासमनाश्चे मोक्ष इति बाद् 
मतापात्तिः, प्रमास्पदस्याहमथस्य सखन्मतेऽपि नाशात् ¦ तदन्यस्य 
न्यस्य वाच्यम्; ओपाधिक्त्रेमास्पद 
नाचैन बाह्यमतप्रवेशापततौ शरीरनाशेऽपि तदापत्तेः। एतावता 
हम्थस्य भुक्तयनन्वयेऽपि ' साममतं कृधि ' ‹ ज्योतिरदं विरजा 
विपाप्मा भूयास ' मिति श्रतिरपि चेतन्यगतमेवामृतत्वं विषयी 
करोति" “अहं पुष्टः स्यामि ' तीच्छेव स्वखमयविद्यमानशषरीरघृति- 
ष्टिम । न च--' शरीर पृष्ट स्था "दिति शरीरमात्रे पुषटच्छावत् 

लस्याध्यासपूवं भानसमवात् । कैधित्-परमतानुययिभिः । भेदे- 
तवेति । तथा चाकारस्य नासन्यैक्यारोप इति तस्य प्रेमास्पदला- 
संमव इति भावः । वेप्यिकेति । यदप्यालैव सुखमस्वूपम् , तशपि 
सुखमनुभवामीत्यादो विषयसंबन्धजन्यवृच्यवच्छिन्नासमेव सुखपदवाच्य 
इति स एव तत्र विषय इति मावः । आ्मान्यत्वात् यादृशे 

अविद्यो पहितात्मन्यहंकरिकयाध्यासस्तद्वैरक्षण्यात्दवृत्तेरहमथमेदस्य प्रती- 
यमानस्याश्रयत्वात् । वेषयिकलुखानुमवेऽहमथं भेदधीः, अहमथाघरिः 
अविद्य।परिते देक्यधीरेवेति भावः । स्वभावतः सुखषूपेण मास्मान 
यत्तस्य न मन्मते नाशः, मन्तु शरीरमिव न तथेति तन्ना्चो मोक्षे न दाष 

इयाह-ओपाधिक्रेति । माममृतं कृधीति । ̀  यत्रानन्दाश्च मोदाश्च 
मुदः प्रमुद आसते । कामस्य यत्राप्ठाः कामास्तत्र मामृतं कृधीति 

क =-= ~ न ---- 

1 नुमवेऽ्थ-क. ग. 2 थौधिष्ठाने-ग, 
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‹ आत्ममात्रं भक्तं स्या 'दितीच्छाया अदशेनेन शुक्तेरनिष्टत्वा- 
पत्तिरिति- वाच्यम्; इच्छासमयेऽन्तःकरणाध्याससंभवेन यद्यपि 
नात्ममात्रगतमुक्छीच्छा, तथापि विरिष्टगतयुक्तीच्छाया एव 
विवक्षितविवेकेन विरेष्यमात्रगतयुक्तिविषयत्यपयेवसानात्तस्या- 
मिष्टत्वोपपत्तेः। न चाहमथेस्यान्तःकरणग्रान्थत्वे मम मन इति 
धीरन स्यात्; चिद चिद्रन्थिरदकारः, अचिन्मात्रमन्तःकरणमिति 
भेदेन पषटचपपत्तः। न चेवं--' मनः स्फुरति मनोऽस्ती "ल्यादि- 
ज्ञानादहमिति ज्ञानस्य वैषम्यानुभवो न स्यात्; चिदवचित्संवलः 
नविषयत्वाविशेषादिति--वाच्यम् ; संवलनं हि न संवन्ध 
मात्रम्, क्रित तादासम्यन प्रतिभासः। सच तत्र नास्तीति 
विशेषात् । ननु-सर्वापरि भ्रान्ति्शञविषया, अन्यथा निरः 

क 

धिष्ठानकभ्रमापत्तेः, नचाहमिति वुद्धेयंशत्वमनुभूयते ; कर्प्यते 

श्रतिः । अनिष्टत्वापत्तिरिति । अहमथेघमत्वेन नारिखापच्या परम- 

पुरुषाथत्वभिवापत्तिरिव्यथेः । विशनेष्यमात्रेति । इच्छामासकसाक्षिणा- 
हमथेभ। सनादिच्छाष्खकारेऽहमर्थो्ेखऽपि विवेकिनामहमथविविक्ता- 

सगतवेनैव मुक्ताविच्छा । अविवेकिनामपि यस्य दुःखभूलवघ्वे तत्र 
तदुच्छेदोऽप्वितीच्छायाः श्ुद्धास्मनि तद्च्छेदरूपमुक्तिविषयकलेन 
पयेवसानम् ; तस्येव दुःखमूज्ञानवक्ात् । रारीरं पृष्टं स्यादिपी- 
च्छोटेखस्तु युक्त एव ; शरीरलेनासनि शरीरष्याध्यास्रामावात् , जलस- 

तादाल्याविरेषितशरीरलनेवेच्छामासकसाक्षेणा म।सनादिति मावः । 

नास्तीति । स्पुरतीतयादो स्फुरणादेराश्रयत्वमाख्यातेनोष्िस्यते, न तु 
तादात्म्यमिति भावः ! स्फुरणतायवच्छिननस्य तादात्म्यमवच्छेदकलं 
वा तत्रो्िस्यते, स्फ़रणलादि त्वनावृतचिच्वाईकम् । अ्मित्यदौ 
'वविचोपहितयचिच्वावच्छिनेस्य तादास्म्यमुष्धि्यत इति वा विशेषो 
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चेत्, आत्मेति बुद्धरपि वंशं करप्यतामिति- चेत्र; 
किमिदं व्शविषयत्वम् १ अधिष्ठानारोप्यविषयत्वं चच्तरी- 
पत्तिः ; अहमथमिथ्यातस्यैव द्वितीयांशविषयवे प्रमाणलात्। 
आस्मेल्यत्र तु दर्चंशापिषयत्ये नैवे प्रमाणमस्ति, येन तथा 
फृरप्यते । न च द्रयंशषिषयत्ये भिन्नभिनग्रकारावच्छिन्ना- 
पिष्ठानारोप्यविषयत्वम् ; रजतत्यससगीरोपनिषन्धनेदंरजतमिति 

¢ नेः 

प्रतीतौ व्यभिचारात् । न हि--रजततयेऽपि तत्र कश्चन 
-------~---~-----------*------------=---------------~-~~-~-------- 

५ 

बोध्यः । इष्णपत्तिः अहमिति प्रतीतेद्रथ॑शल इष्टापत्तिः । 
रजतत्वससगोरेपेति । यत्रानुमूयमानारोप्थरे शुक्तौ रजतस्य 
मेदग्रह। रोपः, किंतु रजतलस्य ; तत्रोक्तमेदग्रहस्याप्रतिबन्धकलात् 
समानाकारजञ(नस्येव नन्यमते प्रतिबन्धकलात्, तत्रेदं बोध्यम् | 

वस्तुतो रजतादित।दात्म्यारोपस्थरऽपि रजतादेः शुक्तयादो प्रकार- 

लेनरोपसामभरीसच्ाद्रजततदिश्वानुपस्थितत्वादवामानाद्रजतलसंसगा - 
रेपे न विप्रतिपत्तिरिति ध्येयम् । निबन्धनेति | धरितेत्यथेः । 
हृदं रजतमिति प्रतीतिषृतिद्रयावच्छिन्नसाक्षिरूपलेनारोपघृत्तिषटितवं 
बोध्यम् ॥ 

मिन्न'प्रकारावच्छि्योमानानियमो वस्तुगतिमनुरुष्योक्तम् । 
अहमथाध्यासे तु मिनप्रकारावच्छिन्नयोभ।नमस्तयेव; अज्ञोऽहं स्फुरा- 
म्यहमित्यवियोपदहितचित्वानावृतचिच्यादिनैव चितो भानात् । अह- 
मिल्ेव॒कदाचिद्टेखस्तु रजतमिययवो्ेख इव॒ तावन्मातरसयेष्ट- 
साधनलज्ञानात् । न चैवं--“ मनः स्फुरति ^अहं स्फुरमी!ति 
धियोरवेरक्षण्यापत्तितादवस्थ्यमिति-- वाच्यम् ; मनःशब्देन मनस्व- 
मात्रस्य अहेशब्देन मनोदेहावच्छिन्नचित्वरूपस्योचारयितृतावच्छेदक- 

~-----------~-- 

1अभिन्न-ग, 
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प्रकारो मासते; रजतादेस्तेत्र प्रकारत्वकटपने मानाभावात् | 
तस्कल्यनां विनैवोपपत्तेः, तथा करपनायामतिग्रसङ्धाद प्रयोजक 
त्वाच । यद्रा -- अत्राप्य "हं स्फुरामि ' अहमस्मी' ति दर्चशता 
भा्येव ' सूप्यं स्फुरति" ` रूप्यमस्ती ' त्यत्रेव । इयांस्तु 
विरेषः--यत्तत्रदत्वावच्छिन्नस्फुरणमधिष्ठान मितीद् रूप्यमिति 
}\, इह तु स्फुरणमात्रमधिष्टानमिति स्फुरा्मादयेव बुद्धिः 

न च--भ्रमस्याप्यध्यस्तवयेनापिष्ठनतायोगः, अ्रान्तोऽसि । 
स्फुरणं चेतन्यं व्रूमः, न त्वविवाबृच्यादिकम् । एवं च न 
प्रलक्षमहम्थस्यात्मतर प्रमाणम् । नाप्यनुमानम् । तथा हि- 
अहमर्थो माक्षान्ययी, तत्स्राधनकृल्याश्रयत्वात्, समतवत् , 
इत्यत्र विशेपव्याप्नौ द्टान्ताभावः । न दहि कृल्याश्रये मोक्षा 
न्वयित्वं क्रचित्संप्रतिपन्नमस्ति; सामान्यव्याप्रैः स्वगेसाधन- 
कृत्याभ्रये ऋलिजि स्वगानन्ययेनं व्यभिचारात् । अहमर्थः, 
अनथेनिवरस्याश्रयः, अनथौश्रयत्वात्, संमतवत् , इत्यत्र शरीर 

स्योेवादिल्यारयेन।ह--यद्रेति । द्रय॑श॒ता भिनप्रकारावच्छिना- 
धिष्ठानारप्यामयस्फुरणम् 4 स्फुरणस्वहूपमधिष्ठानम् । स्फुरणतविचिष्ट- 

स्याध्यस्तवेऽपि नाधिष्ठानलम् , किंलवाधारखम् ; पूणानन्दस्वरूप- 
स्येववि्याविषयतवेनाधिष्ठानघात् । अहमाकारवृत्यवच्छिन्नवित्त॒ ना- 
धारोऽपीति तत्राधिष्टानलाक्तिमद्यादव । न च--ज्ञानस्य ज्ञेयाधि 
एठानतेन सा तथेति-- वाच्यम् ; यदधिष्ठानं तस्यारोप्यज्ञानस्वरूपत्वम् , 

न॒त्वरोप्यज्ञानसेनाधिष्ठानतमित्यस्यासकृुक्तखात् । विरषन्या 
प्राषिति । माक्षान्वयिलमोक्षसाघनक्ृतिलाम्यां व्याप्ताविल्यथः । 
सामान्यव्या्ैः यचतसाधनक्नतिमत्तत्तदन्वयीति व्यप्िः । ऋति 
जीति । अपरिक्रीत सतीति विरोषणेऽपि जतिष्टयादिष्याश्रये 
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व्यमिचारः। न च तत्रान्थाश्रयतवमसिद्धम्; " अहमज्ञ' इति 
प्रतीत्या अहमीव 'स्थूलोऽहमन्न' इति प्रतील्या शरीरेऽपि 
तत्सत्, अन्यथा असिद्धिप्रषङ्गात् । अनात्मतं, नाहम्थ- 
वृत्ति, अनात्ममाव्रव्रत्तितत्, षटत्ववदिव्यत्र कृत्याश्रयाव्ृ्तिख 
परपाधिः । नापि 'कसिमिवुहयुच्करान्ते उत्कान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि' ।स प्राणमसूजत हन्ताह- 
मिमास्तिश्नो देवता" इत्यादौ जगत्कारणे सति प्राणमनु 
पूथेमहंतोक्तेः ^ तदात्मानमेषविदहं व्रह्मास्मी ' लयवधारणेन 
शद्धात्मनोऽदंत्वोक्तरनवदयस्य ब्रह्मणोऽटमु्ेखोक्तेः, 

अहमिय्येव यो वेः स॒ जीव इति कीर्तितः । 

पित्रादौ पुत्रगतपूतत्वादिफलामावेन व्यभिचारः । तत्सतवात् अज्ञान- 
संबन्धरूपानथसच्वात् । नन्वज्ञानस्यानादिसंबन्ध एव हेतुः, शरीरे 

त्वधिष्ठानगताज्ञानस्य संबन्धश्च रारीराध्य्काटे जातप्तत्राह--अन्य- 

येति । उक्तहेतुकरणे इत्यथः । नन्वबाधितमक्ञानाश्रयवं हेतुरस्तु ; 
शरे तु तहाधितमिति चत्. अान्तोऽपि; अहमर्थऽपि मन्मते तस्य 
बाधितवेनासिदर्तुतपरि द्धे ̀ मां प्रति दुष्टस्य हेतीप्वया प्रयोक्त 
मशक्यत्वात् ¦ उपाधिरिति । न च युक्तो साघ्याग्यापकवम् ; तस्यां 
साध्यतावच्छेदकविशिष्टस्य पन्दिश्वसेन प्क्षसमत्वात् ,: निश्चित- 

सध्यवत्युपाध्यसन्देहात् । न चाहं करार्मायहमथान्तगताषिष्ठानचितोऽपि 
कृत्याश्रयलाततत्र मुक्तेवेतैमानलात् तन्मते मुक्तेटमथावृत्तिवानिश्च- 
यात्वां प्रतयुपाधेः साध्यात्यापकतेनोक्तहेतुनिर्दोषि इति - वाच्यम् ; 
उक्तचित एव मुक्तिस्वरूपत्वेन तत्र तस्या अवतमानतात् । “स॒ 

षः ॐ (५ ९ 

प्राणमसृजते ' ति । ̀  प्रणच्छद्धां खं वायर्जयोतिरापः पथिवीन्दरिं 

1 हुत्वप्रसिद्धेध-ग. ` पक्षसत्वात्-ग. 
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स॒ दुःखी सर सुखी चेव स पात्रं बन्धमोक्षयोः ॥ 
इत्यादौ मोक्षान्वयोक्तेैताः श्तयः प्रमाणम्, विरिष्टवाचक- 
स्यवाहपदस्य लक्षणया निष्कृहंकारचेतन्ये प्रयोगात् । रक्षणा- 
बरीजभूताऽतुपपत्तिरुक्ता । एतेन“ मामेव ये प्रपद्यन्त ` इत्यादि 

स्मृतयोऽपि व्याख्याताः । अत एव ` तदाऽहं साऽसा' वलया- 

दावपि लक्षणाऽऽभ्रयणीया; विशिष्वाचकत्वेन क्सस्य विशेष्य 
रक्षणाया आवश्यकत्वात् ॥ 

इवयदेतसिद्धावद मथस्यानात्मत्वोपपात्तिः. 

मन इत्यदिप्रशनोपनिषत् । इत्यादाविति । " अन्नमशितं त्रा 
विधीयते योऽणिष्ठस्तन्मनः आपः पीताश्चेधा विधीयन्ते योऽणिष्ठः 
स प्राण इ्यन्तोऽयं छन्दोग्यश्रुतिः । पिशिष्टवाचकस्य उच(रापेत्- 
तावच्छेदकविशिष्टवाचकस्य । प्राणादिसष्टारि ब्रह्यक्येन ज्ञेयात्मनिं चाहं 
पदोच्चारयितृत्वामावाक्षणाऽऽवरयकी । न हि तन्मतेऽपि पाणादिसृषटः 

पूवमुच्चरधत ब्रह्मेति सम्पतिपन्नम् । यो यदा स्वोचाराधेता" तमेव 
दुारयितृतावच्छेदकलोपलक्षितचेत्रत्वादिना अपदं बोधयति रक्तयेति 
मावः । एतेन वाच्यार्थान्वयासमवे रक्षणावदयकवेन । व्याख्याता 
हृति । मां चिन्मात्रमेव प्रप्न्ते तच्वमस्यादिश्रुलया साक्षाक्कुवन्तीवया- 
थकतवनेत्यादिः ॥ 

तकः सारस्वते रतेशवन्दिकाचन्द्रमृषणेः । 
दुरन्तध्वान्तनाशायाहमथस्य नासता ॥ 

इयद्रैतसिदिव्याख्यायां गुरूवन्धिकायामहमथस्यानात्मत्वोपपत्तिः. 

1 चोचारयिता--ग, 
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अथ कतु्वाध्यास्तोपपत्तिः. 

ननु-कततवं यद्यनात्मधर्मः स्यात् कथमातमनि भासेत! 
न च--जपाकुसुमस्थं दियं स्फटिक इवान्तःकरणगते कतै 
स्वमात्मन्यध्यस्यते, न तु ताच्िकम् ; निर्विंकारत्वश्चुतिषिरो- 
धात्, सुपुप्रो बुद्धयभवेऽकतसवदशनाचेति- वाच्यम्; एवं 
हि “स्तं इसु 'मितिवत् कदाचिन्मनः कर्ति प्रलक्षप्रमा 
लोहितः स्फटिक ' इतिवत् चतन्यं फेत्रिति मरमश्च स्यादिति 

चेन्न; कतेत्वविशिष्टान्तःकरणस्य चेतन्यात्मनाध्यासेन न तथा 
प्रतीतिः । कुसुमस्य तु स्फटिकात्मना नाध्यास् इति वैषम्यात् । 
न च--अथिष्टानात्मनानध्यस्तजपाङ्सुमस्थानीयदुपाधिं विना 
मीषणत्यादियुक्तसपेस्य रव्वात्मनेव कतैलादियुक्तवुद्धेदा- 
त्मनाध्यासे रजौ भीषणत्वान्तरस्येवात्मनि कतेतवान्तरस्यान- 
ध्यासेन सोपाधिकत्वं न स्यादिति आत्मनि कत 
तवान्तरस्येवाध्यासात् । न च तरिं कवृखद्यस्य विविच्यप्र- 
तीतिः स्यात्; आ्मान्तःकरणयोरेव्याध्यासात् । रज्गसपो- 
दावध्यस्यमानक्ररत्वादिषिशिष्टसपापक्षया अधिकसत्ताकस्य सपा- 
न्तरस्य संभवेन नायघरुपाधिः, अतो निरुपाधिकतवम् । अत्र 
त्वध्यस्यमानान्तःकरणयिक्षया क्तृखादिधमेविशिष्टमन्यदधिक- 
सत्ताकं नास्त्यवत्यन्तःकरणमपतरोपाधिररिति न सोपाधिकलानुप 
पत्तिः । न चैवमपि-मनो न स्फुरणम्, कितु स्फुरतीति 
-----~--~--~-~----~--------------~ ~~~ ~~~ -~------~-~-~~----=_=_~~---~-~-==----~-- ~~~ ५५ 

अथ कतेस्वाध्यासोपपत्तिः, 

विरोधादिति । धमधर्मिणेस्तादास्येन धर्मोस्य धर्मिणोऽ- 
प्युत्त्तिः, धमेस्य मिथ्याते तु न तथा ; तादाल्य्यापि मिथ्यालादिति 
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तयोभेदधीदश्चायां प्रें “र्कं सुम ' ' स्फयिको रक्त इति 
बत् “मनः कते" (चेतन्यं कतरि 'ति प्रतील्यापत्तरिति-- 
वाच्यम्; तादाम्यारोपए्रिरोधिभेदग्रहस्येव तस्रयीजकत्वात् ; 
प्रकते च तदभावात् । यच्भेद्रहदश्षायामापे अय भाषणः 
सपो भीपणः' (अहं गौरः शरैरं गोर 'भितिषत् ' मनः कतै 
चतन्यं क्विति प्रतीतिः स्यादिति, तन्न; तादात्म्य 

प्रहस्यैव प्रतिवन्धकय सखेन दृषटान्तस्येवासंग्रतिपत्तेः । 
यदपि सोपाधिकसखे तन्त्रत्रनाधिष्ठानसमसत्ताकत्वगुपाधेस्त- 
दमस्य वा, अध्यस्यमानपिक्षयाधिकसत्ताकत्यं बा तयोरिति 
पक्द्रयमृद्धाव्य प्रकृते तदयं न संभवताति दृषणाभि 

4 भ 

भावः । तादात्म्यारापपिराधाति । मम मनेः पाठ प्रततं न तु 

कायान्तरं इति धीजायत एव । अहं करामीद्यत्र चिति कतेत्वमपि 

प्रतीयते । तथाच तादास्मयारोपामाव एव फरुत आपादनीयः, तदा- 

पादनं च न संभवति । तादस्मयेन मनोध्यासे हि तप्पूवं विद्यमानो 
भेदग्रहः प्रतिबन्धको वाच्यः; स च नास्त्येव, मेदधीमात्रस्य मनो- 
ध्यासव्याप्यत्वादिति भावः । ताद्ल्म्यग्रहस्येति । ' अय मौषणः, 
सर्पा मीषणः इति प्रथगु्ेखभ्यास्यन्तिकमेदग्रहव्याप्यलात्तारशग्रहस्य 

च तादल्म्य्धप्रतिवध्यलात्तादात्म्यारीपकारे न तादशग्रह इति भावः | 

वस्तुतस्तु मीषणत्वादिना नात्यन्तिकमेदग्रहः, तेन सूयेण तादास्मया- 

ध्यासात् ; रशरीरत्वमनस्छादिना तु तादात्म्यं नाध्यन्यते, किंतु 
मनुष्यलवगोरलकतृतलादिनेति । “अहं गोरः “शरीरं गोर 'मनः कै 
'चेतन्ये कर्तरि! ति व्यवहार आल्यन्तिकमेदधीव्याप्योऽरपीष्ट एवेति 
ध्येयम् । यदपि सोपाधिकत इत्यादि इति पक्षद्वयं सोपाधिकवे 
तन्त्रलेनोद्धाव्य प्रहृते तसकषद्रयं न संमवतीति यदपि दृषणाभिषान- 
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धानम्, तदनुक्तोपारम्मनम्, यदन्वयन्यतिरेकाटुषिधायितया 
यत्प्रतीयते तदपेक्षया अधिकसत्ताकतद्धमोभ्रयान्तराभावस्यैव 
सोपाधिकफते तन्त्रत्वात् । नचैवं क्षीरसंप्रकनीरेक्याध्यास- 

मित्यथेः' । यदन्वयव्यतिरेकाटुविधायितयेति । यम्योपाधिरूपस्य 
घर्मिणः सन्निधिकारु एवेत्थं । यत्प्रतीयते तदीयो यो धर्मः 

प्रतीयते । तदपेक्षया तद्धम्थपेक्षया । अधिकसत्ताकतद्धमश्रया- 
न्तराभावस्य--अधिकसत्ताकं तद्धमम्य यदाश्रयान्तरं तद्मावस्य । 
सोपाधिकत्व इति । यपि तद्धमंसोपाधिकरये इति वक्तुमुचितम् , 
तथापि नासनि कवृतवाचन्तरमुदय्ते ; किंतु कर्तुवादिविशिष्टम्य 

मनसः आसमन्यारोपाद्विरोषणीभूतकतेत्वादे मेनम्यात्मनि च वन्धो 
स्वीक्रियते । तथा च कर्ृतवादिसंबन्ध आस्मन्यपाधिको नतु कव 
तादिरियस्यापि पक्षान्तरस्य विवरणादयुक्तस्य सङ्गहाय सामान्यतः 
सोपाधिक इद्य॒क्तम् । कतृखाचन्तरम्याद्मानि स्वीकार एव युक्तः ; 
अन्यथा रोहिप्यायन्तरस्यापिं स्फरिकादावस्वीकारः स्यात् । स्फरिक- 
लोहित्यप्य प्रतिविम्बत्ववादिमिवचक्पत्यादिमिर रि स्फर्कि गहि 
त्यन्तरं न स्वीक्रियते | पञ्चपादीहृद्धिस्तु तत्र ततवीक्रियत्त एव । 
अथ--रेहित्या्याश्रयजपादौ वचक्षुरसनिकषस्थरे स्फटिकादौ सहि 
त्यस्यानुखादे तदापरोक्ष्यं न स्यादिति- चेत्, तथापि यत्रोक्तजपादो 
चक्षुःसन्निकषस्तत्र स्फटिकादौ सेहिवयाचुत्पादो न स्यात् । अथ-- 

स्फटिको छोहित इति प्रतीतौ टिकावच्छि्रयिति रोरियमाना. 
छोहित्यं तत्संबन्धो वा जायते इत्यत्र विनिगमकाभावात् , सेबन्धम्येष 
लोहिव्यस्यापि स्वखूपसबन्धसंमवात्, सवत्र टोहियं तस्संबन्धश्च 

1 भिधान इदयथः-ग, 

6. ५१1, 1. 0 
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निवन्धनक्षीरधमंप्रतीतिः सोपाधिकी स्यात् ; तस्याः सोपाधि 
कृत्वे इष्टापत्तेः ॥ 

तु-बुद्धिगतं कतेखं किमहमर्थ, अहमथेगतं वात्मन्य- 
ध्यस्यते । आच आसेपितस्याप्यनथेस्यात्मन्यभावि तस्य बन्ध- 
मोक्षानधिकरणलयापात्तिः ; द्वितीयेऽनध्यसेनैव ' अहं कर्त 
प्रतीत्युपपत्तौ किमध्यासेनेति- चन्र ; अहंकारस्तु चिद चिद्- 
न्थिरूपतया चंशषः । तव्राचिदंशे बुद्धौ कतेतखसचेऽपि तदिचि- 
टाया बुद्धेधियेक्याध्यासं बिना अह कर्तेति प्रतीतेरयोगेना- 
ध्यासस्यावश्यकत्वात् । एतन --आरोपित्कततवस्याप्यभावे 
आत्मनो बन्धमोक्षानधिकरणतवं स्यादिति- निरस्तम् । न च- 
‹ कतो शास्राथेवखा ' दित्यधिकरणे त्वयापि साह्यरीतया बुद्धः 
करवैते प्राप्ते, जीवस्येवेति सिद्धान्तितल्वेन विरोधः? न चा- 
विवेकनिबन्धनं जीषनिष्ठत्वम् ; अविवेकस्य साह्यमतेऽपि 

जायत इति-- वाच्यम् ; तहिं प्रकृते कतेखादिद्वयं युक्तमिव्याश्चयेन स 
एव पक्षः कण्ठत उक्त इति बोध्यम् ॥ 

इष्टापत्तिरिति । उपाध्यधिष्ठानयारमिकितत्वेन ्रहणं तु न 
सोपाधिकलवे प्रयोजकम् ; भयो दहतील्यादिभ्रमे तदम(वादिति भावः ॥ 

न बुद्धिगतमहमर्थऽध्यस्यते, जहमथस्य द्येशलत् ; बुद्धयधि- 
षान एव बुद्धिगतस्याध्यासात् , नाप्यहमथगतमात्मनि ; अहमर्थ 

कतृलदिरस्वामाविकतवात्, यक्वनध्यापेनेवाहं कर्तोति बुद्धयपपत्तिरि- 
सुक्तम्, तत्न ; अध्यासं विनाहमिदयुष्ेखासमवादित्यारयेनाह- 
नाहङ्कारस्त्वति । एक्याध्यास विनेति | कतृतवादिर्विचिष्टतया 
एेक्याध्यासस्यावदयकतवे तु विनिगमनाविरहात्कवरत्वादिषर्माध्यासोऽ- 
प्यावद्यक इति मावः। एतेन-वुद्धितादास्याध्यासदिवात्मनि कतृलादि- 
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सचादिति- वाच्यम्; बुद्धेरेव कवेत्वम् , भोक्तखं तु चेतन्यस्येति 
पूवंपक्षं कृत्वा कतवरेखभोक्तृत्वयोरकाधिकरण्यनियमेन भोक्तत्ववत् 
कर्तृत्वमप्यङ्गीकतव्यमिस्युक्तम्, न तु बुद्धेरकतेतमात्मनो वा 
स्वाभाविकं कतेतवमिति । यथाच तक्षोभयथा' इत्यत्तराधिकरणे 
पू्वाधिकरणोक्तस्य आत्मकतृत्वस्य स्वाभाविकत्वपूेपक्षे ओपा- 
धिकत्वस्य स्थापितत्वात् । अतो न तदधिकरणविरोधः। 
यदपि बुद्धेः कवतवे करणत्वं कथमिति ? तदप्ययुक्तम्; अन्यत 
कञ्यो एव बुद्धरूपलाभ्धि प्रति करणत्वोपपत्तेः। न च-कते- 
त्वा्यनथेरूपबन्धस्य बुद्धिगतत्येन मोक्षस्यापि तदल्वयापात्तः, 
अनथेतननिव्रच्येरेकाधिकरण्यनियमादिति--बाच्यम् ; कतला- 

ुद्धयुपपत्तेः कतृतादेः सोपाधिकलमात्रसिद्धयथमात्मनि साक्षात्संबन्धो 
न युक्त--इत्यपास्तम् । किं च साक्षात्संबन्धेनात्मनि कतृतवादेरनुभव- 

स्तार्किकादिसवेसिद्धः स्वाश्रयतादाल्म्यमात्रेण कथमुपपा्ः ? कथे वा 
स्मत्यादिगीयमानं कतृत्वादरापाधिकत्वमपर्पनीयामिति ध्ययम् | 

भोक्तृत्व तु चतन्यस्यति । खंखदुःखानुभवरूप भाक्तत्व चित एव 

युक्तमिति भावः । नियमेन करोमि सुञ्चे इति षीतिद्धन । कवैत्व- 
मीति । अससगाग्रहस्य विशिष्टव्यवहारहैतुले गोरखाद्विरिष्टबुद्धेरव 
तद्धेतुत्वादहं कर्तेत्यादिकम " प्यात्मनि वाच्यम् | न च--कतृत्वभो- 
कतयोरेकाधिकरण्यानियमादरे बुद्धेरपि मोक्ततवप्तिरिति -- वाच्यम् ; 
सुखानुभव ° तादात्म्यारोपम्य बुद्धो सलेनेष्ठापतेः । अन्यत्र सकि- 

कवेदिकक्रियामात्रे । कव्याः “विज्ञानं यज्ञ॒ तनुते, कर्माणि 

तनुतेऽपि चे'ति श्रुदयुक्तकततयुक्तायाः । उपलान्ि वृक्तप्रतिवि 
म्बितां मथावरणां वा चितं प्रति । करणत्वांपपत्तः ब्रात्त- 

1 कर्तै्यादिन्यवहारात्कतृतादिकम -क. 2 भवे-क. 

6> 
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देशेतनगततयवान्थतया वुदरेरनर्थानाश्रयत्वात् । न च चेतन्य- 
गतस्यानरथत्वे चैतन्यस्याप्यनथकोरौ निवेशरापत्तिः; आत्म- 
सैवन्धिववेनैवानथंस्य देयत्वेनात्मनोऽपि हेयत्वं स्वमतेऽपि 
स्यात् । आरोपितलपुरस्कारेणानथत्वामावान्ान्योन्यश्रयः | 
त च-द्युदात्मनः कदापि नानथांश्रयत्वेन प्रतीतिः, भ्रम- 
कालेऽ मोक्ता प्रमाकाले बुदधिक्तीति प्रतीतेरिति-बाच्यम् ; 
शुद्धस्य भोकतृत्वा्यनथांनाश्रयतेऽप्युपाितस्य शद्धात्छामाविक- 
भेदामावेन बन्धमोक्षसामानाधिकरण्योपपत्तेः। एतेन- बुद्धि 

दारा हेपुलोपपत्ते । चेतनगततया चिनिष्ठक्वतालादिना । 
अनथतया दषोदेखतया । अनथोनाभ्रयत्वात् द्देर्यतावच्छे- 
दकविरिष्टानाश्रयलात् । स्वसंबन्धितेन यस्य तत्र द्वेषस्तस्य स्वसंब- 
न्धिलेन तदमावे इच्छेति नियमः; इदं मे मास्तिति द्वेषदेतदभाो 
मेऽस्त्विति वाऽनुभवात् , तथाच स्वसंबन्धिलेन कर्वैतादिकं षता 
स्वसंबन्थिलवेन तदमावस्येष्यमाणतात् कवूलादिबन्धाभावध्चिशिष्ठ एव 
युक्तो न तु बुद्धिनिषठतया आपादना्हः । न च प्रतियोगिमति सर्वत्र 
धवसावद्यभावः ; आश्रयनादाजन्यनाशे व्यभिचारादिति भावः । ननु- 
बुद्धेः कतृत्वादिकं न बन्धः, रकित्वानो मिथ्याकर्वुलादिकमिति 
कर्पना मिथ्यालसिद्धयधनिा, मिथ्यात्वसिद्धिशोक्तकस्पना्षीनिलन्यो- 
नयाश्रयस्तत्राह--आरोपितत्वेति । बुद्धियदि बन्धस्याश्रयः स्यात्तदा] 
म्ष्यापि स्यादिति लवोक्ते तकँ विपयंयानुमानमस्मदमिमतमिति 
समाधानं कतृत्वादेशियादिनोक्तम् , न तु मिथ्याभूतस्य बन्धत्कस्पनया 
किचित्साधितमिति मावः । स्वाभाप्रैकमेदाभावेन तादास्यविरोधि- 
भेदभावेन, भेदस्येव तादास्यस्यापि सत्त्वेनेति यावत् । एतेन 
उपहितचितिष्ठकतृतवदेः शुद्धाभेन्रनिष्ठवेन । अन्नोपाहितिथमणिां 
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भ्रवणादिकत्रीति तस्या ए फरं मोक्षोऽपि स्यादिति वाच्यम् ; 
' शास्रफरं प्रयोक्तरी 'ति न्यायात्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गादिति- 
निरस्तम् ; नातेष्टिपितेयज्ञयोव्यभिचारात् । न च पूतपुत्रकतं 
स्वगेभागेपितृकत्वं वा कतेगतमेव फलम्; तस्य एरुतेना- 
भ्रबणात् । न च-ताद्क्पुत्रकस्वं फठेन संवन्धः, न तु 
फलमिति- वाच्यम्; एषं हि संयुक्तसमवायादिना पित्रन्य- 
स्यापि तत्फरं स्यात्, अशास्रीयत्वायिक्ेषात् । न च- 

दर्यत्वा्दानां श्ुद्धेऽप्यापत्तिमौँब्यदेव ; न ह्यत्र मेक्तृतादरुपहितध- 
मस्य शुद्धनिष्ठतोक्ता, न वा तटुक्ताव[पि शुद्धयित्तादाल्यरूपदश्यलादे 
गुदधविनरष्ठत संभवति ; एकस्येव संबन्धप्रतियोगितानुयोगितखयोरसं- 

भवादिल्यपङृदुक्तम् । वस्तुतो बन्धस्याविधारूपतेन भोक्तत्वादेः शुद्ध- 
निष्ठतवेऽपि न क्षातिरति बोध्यम् । दषणान्तरमाह-- जातेष्टयादीति । 
ननु-यत परयोक्तमिननगतत्रेन शसेणेव फलं बोधितम् , तत्र सन्देहा- 
मावान्नोक्तन्यायः प्रवतैते, किंखन्यत्रेति-चेततदि यागादिफरस्वगंदिबद्ध- 
गतत्वसंमवात्तत्रोक्तन्यायसमवेऽपि मोक्षस्यावि्यातकायपतामान्येच्छेद- 
कत्वेन प्रयोक्तनिष्ठतासंभवात्न तत्रोक्तन्यायपवृत्तिरित्यपि गृहाण । 
वस्तुतो मोक्षं न शाख्फरब्दा्थः ; यत्फटसाधनत्वं शसतालये- 
विषयस्तस्येव तत्वात्, श्रवणदिम्लालसाक्षाक्तारादिफरसाधनलतस्या- 
तथावेऽपि न क्षति; साक्षात्कारादेवद्धिनिष्ठलानपायादिति ध्येयम् । 

सेयुक्तसमथायादिनेति। पिवृपंयुक्तश्ुकरादिसमवायादिषटितस्य जति 

टयादिसंबन्धस्य पित्रन्यक्षिन् पुत्रेऽपि सच््ेनेयथः। स्यात् ` - 
मवव्येव | अश्चास्वीयत्वेति । पुत्रगत फर शखण बाध्यम् , 

1 स्यादिति । जतेष्टयादीलादिपदगृही तकमान्तरस्य फ पुत्रादौ तस्संयुक्तसम- 
वयेन जायते इयथः । पिच्रन्यस्य पुत्रस्य । स्यात्-ग, 
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पित्रपत्रगतं पूततवादिकं तदनुतुः पितुरेव फलम् तेन तु 
देशात्; न वेहात्मा अन्तःकरणाथेः, येनात्मगतो मोक्षस्तस्यो- 
देश्यः स्थादिति-बाच्यम्; आत्मा यद्यपि नान्तःकरणा्थः, अह 
म्गततया तथापि फ़रस्योदेश्यलालुभवादहमथेस्य चात्माना- 
त्मरूपत्येनात्मन्यपि एले उदर्यगतत्वानपायात् । यद्वा --आरो- 
पितानारोपितसाधारणं कतैखमेव फरभाक्वे प्रयोजकम् , तचा- 
त्मन्यस्यव । न च-शरीरेऽप्यारोपितकतेत्वेन फटभाक्त्वापात्तिः ; 
फ़लपयन्तमसचेन फएलभाक्त्वासंमवात् । न हि कतः एल- 

कारणयोः सामानाधिकरण्यं तु शास्रबे[षित'मपि कर्प्यमानं पितरीव 
पत्रेऽपि सेमवति ; कायस्य कारणस्य वा परम्परासंबन्ध इत्यस्याविनि 
गम्यलात् , तथाच प्रयोक्तरयेवेति नियमो मञ्च एव । न च--म्रयो 
क्तरीत्यवोच्यते न तु प्रयोक्तरवेतीति- वाच्यम् , अखिजां फरुसबन्धवार- 
णाय प्रयोक्तरयेवेदयस्यावशयं वाच्यात् , पित्रयज्ञादि कृता मृतस्य पुत्रदिः 
रा्ोक्तफलसंबन्धेन प्रयोक्तवयेताबदुक्तावपि व्यभिचाराच्च । पित्रथ- 
पुत्रेति । दुख दियोगितेन पितुरिच्छविषयपत्रेल्थेः । तेन-- पिता | 
तदुदेशात् पुत्रगतसेन फरस्य काम्यत्वात् । यथा ग्रामादेः स्वनिष्टवा- 
मावेऽपि स्वयुखसाधनघेन गृहीतस्वच्वादिमच्वेनष्टतवम् , तथा पूत्र- 
पूतत्वदेः स्वुखप्रयोजकवेनेष्टतेति भावः । आत्मा-- शुद्धासा । 
अन्तःकरणाथेः सुसस्ुरणें मवतु स्फुरणं सुखस्य भवतु स्फुरणं निईःखं 
भवव्विर्तीच्छानुमवादुत्रादिवदस्माप्यन्तःकरणाथे एवेति यद्पीत्यनेन 

सूितम्। अहमथंगततया तथापि तथाप्यहमथैगततया । आत्मन्यपि 
फटे मोक्षरूपे केवसालगतेऽपि फले । उंदेश्यगतत्वानपायात् अन्तः- 
करणाथांहमथामिन्नासगतलस्यानपायात् । असंभवादिति । यत्तु-- 

- 1 शचराबोधित-क, ग, 
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माक्त्वनियमं व्रूमः, कंतु फएलमाजः कतृतनियमम्; अजनित- 
फलकमेकर्तरि व्यभिचारात् अप्रयोजकत्वाच । ननु- मनसः 
कर्त्वं न षटते; कृतिकमेतस्य करणत्वस्य च तद्विसोधिनः 
रत्यादि सिद्धत्वात्, बुद्धयभवेऽपि कतेतस्य भरथमाणत्वा् । 
तथाहि ' तन्मनोऽ्ुरते ' त्यादो मनसः कृतिकमंतम् , ' शृष्वन्तः 
भरेत्रेण विद्वांसो मनसे ' त्यादिश्रुतो ' शरीरवाडनोभिर्यत् कमे 
प्रारभते नर' इत्यादिस्मृतो च करणत्वम्, 'मन उदक्रामः 
न्मीछित इवाश्चन् पिविनास्तेवे ' त्यादिश्रतो मनउत्रमणऽप्या- 
त्मनः कृतम्, तथा ' परं ज्योतिस्पसंपद्य स्वेन स्पेणामि- 
निष्पद्यते स॒ तत्र पर्येति जश् कीडन् रममाणः इत्यादो 
स्वरूपाविभौवरूपपरमयुक्तावपि कतैत्यं “कता विक्ञानात्मा ' 
यो वेदेदं जिघ्राणीति स॒ आत्मा ' आनन्दसुक्तथा प्राज्न 
इत्यादिशवातितश्च कतेतम्, तथा च वुद्धिने कत्रीति- चेन्न; 
(विज्ञानं यज्ञं तनुत" इत्यादिश्रुत्या मनसः कतृलन स्वक- 

फरमाक्तवान्यथानुपप्या सूक्ष्मरूपेण स्थितस्य देहस्य मोगकारे पुन- 
रपचयोऽदृटदररा फरपयन्तं सच्चं वा कर्प्यत इति-- तत्तुच्छम् ; 

पुनरुपवितस्याकवतवेन कतृदेहे फरनिवौहात्, कवदेहजन्यादृष्ट- 
सच्ेऽपि कतृदेहामावाच । व्यभिचारादिति । बाधकाभावे सर्तीति 
विशेषणे तु शरीरादावपि नापत्तिरिति मावः। कतां विज्ञानात्मेति- 

प्शोपनिषत् ¡ यो वेदेदं जिघ्राणीति स॒ आसिति- छान्दोभ्यम् । 
आनन्दयुगिति- 

विशो हि स्थूटमुडनि्यं तैजसः प्रविविक्तुक् । 
आनन्दभुक्तथा प्रा्ञक्चिधा भोगं निबोधत ' ॥ 
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तिकमत्वपिसेयेऽपै तत्रेश्वरफ़ातिकमेतवस्योपलन्थि प्रति करण- 
त्वस्य चाविरोधात् ईशर आप्रयावृत्तिरुपज्ञानेच्छावत्तदूपकृ 

तिसंभवात्। न च-- विज्ञानपदं ब्रह्मपरम् , ' विज्ञानं ब्रह्म चेदेद । 

तस्मे प्रमाद्यति | शरीरे पाप्मनो दिखा  सबोन्कामान् 

समश्चत' इत्यादि वाक्येषादिति--वाच्यम् ; वाक्यशेषो 

्तयुगुकषज्ञयश्द बरह्मणो यज्ञकतेत्वासंभवेन कतेत्येन प्रतिपाद 
माने यिज्ञाने ततोऽथान्तरत्वनिश्वयात्, "अन्ने ब्रह्मत्युपास्त 

इत्येतद्वाक्यसमानयो गक्षमत्वाच ॥ 

तत्रैवं सति कतारमात्मानं केवरं तु यः। 
परयत्यकृतबुद्धितान्न स पश्यति ' ॥ 

इत्यादिस्मृतेः, ' प्रकृतेः फियमाणानी ' ्यादि्मृतेथ। न चात्मनि 
स्वातन्त्येण कतृत्वनिषेधवोधकत्वमनयोः, सामान्यतो निषधे 
वाधकामावात्। अत एष “ध्यायतीव ठेलायतीवे'व्यादाविषश्चब्दः। 

(५ ® ¢ 

इति गोडपादीयक्तमाण्टूक्यम्' । उपठन्धि प्रतीतिः । तथाच 
' शरीरवा्जनाभियकर्मे 'त्यादावप्युपलन्धिपूवंककर्मसूपरुन्षिद्धारकं मन- 

सः करणत्वसुक्तमिति मावः । एतद्वाक्येति । एतदर्थक ‹ सर्वै वे 
तेऽत्नमघ्मवन्ति । येऽन्नं ब्रह्मोपासत ` इति वाक्येल्थः। समानयो- 
गेति । उक्तवाक्यरेष सत्यपि ‹ जषधीभ्योऽत्रम् । अन्नादपुरूष ' इत्या- 

दावन्नपदं न ब्रह्मपरम् ; अनन्वयापततेः, एवं ' विज्ञानं ब्रह्य चे'दित्यादि 

शेषे सत्यपि ‹ विज्ञानं यज्ञ "मित्यादौ विज्ञानपदं न ब्रह्मथकम्; 
 ्रह्मविदापरोती "स्यादौ प्रदतं ब्रह्म हि विज्ञानादावुपास्यमुच्यते, तच्च 
डुद्धमेवेति न ॒क्रियासामान्यकवरत्वान्वययोभ्यमिति भावः । निषेधे 
बाधकाभावादिति । 'पशचेते तस्य हेतव ̀  इति पूर्ववाक्ये करिया- 

1 क्यमुक्तर्मेत-ग ४ प्रतीतिम्. 
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न चेवशब्दः परतन्त्रप्रमो प्र्ाश्वेतिवत् जीवक पर 

तन्त्रतामात्रपरः; तद्द्र बाधकाभावात् । न च बुद्धय 

भवेऽप्यात्मनः कतेतवभ्रवणाद्रदधेः कतेत्वासंमव इति- वाच्यम्; 

बुद्धेः करैत्ये जनकत्वमात्रे बा सर्वथा तस्या सीवानष्टवः 

नाभिमतायां कृतावपेक्षणीयत्येन तदभि कीलवाधकस्य 

तवापि मते उपचरिताथत्वात्, निधेमेकत्वनिरविकारवानाष्कय 

त्वदिवाधकथतिविरोधाचच । न च-निधंम॑कलस्यधमभावा 

भावाभ्यां व्याघातात् ज्ञानत्वसाक्षित्वादिवत्सलयस्यास्तयस् 

पा ज्ञातृत्वादेरप्यात्मन्येव संभवाच्च निधेमेकलश्चतिनं शरूय 
माणाथपति- वाच्यम्; निधमकत्वस्य धमोभावस्पस्य बहन 
~~~ ~ 

सामान्ये आसमान्यपञ्चानामेव हेतुतमिलयुक्ला एवं सति केवरं कत 

सवादिद्ूत्यमासमानं तु यः कतौरं पश्यति स दुमतिरिययंस्य ट्यु 
त्वेनाहङ्कारविमूढत्स्य कताहाभिति बुद्धो देतुतयोक्तवन च स्वातन्व्या- 

भावो नाथं इति भावः । इवशरब्द इति । “ छीपमायमहषल ` 

ह्यादिकोषादामासतवरूप।स्पतखेन कतृलादिबोधक इति ईषः । उपच 

रिताथत्वादिति । प्राणसंवादवाक्ये मनउक्करमणे कवैवादकथनम् ; 

वपोत्वननादिवक्यवद्रौणार्थकम् ,' ‹ मनो रोचक्राम त्संबत्सर परष्या- 

गत्योवाचे'्यदेबीपिताथकत्वात् । परमुक्तावपि क्रं तु जीवन्मुक्तस्य 

मनःस्थितावेव । विज्ञानालनः कतृं तु बुद्धितादाल्यात् । भरित्वा 

नन्दभुक्तं चानन्दायुभवस्याश्रयत्वमनुकूरुन्यापारत्व व् मनाखर्यऽप्यात्त 

कृतरेव मनामात्रनिष्ठत्वात् । श्रुतिविरोधात्--' कवय निगुण 

 कृरस्थोऽदवितीयः ' ‹ निष्ठं निष्किय ' मित्यादि श्रृतिक्सिषत् ' 
__.---- ~ 

---- नः 

1 गौणाथेकमनो-ग, 2२ वृत्त्व्-क, 
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स्वरूपानातिरेकेण धमेत्वामवेन व्याहत्यभावात् । यखसत्यस्य 
सत्यस्य वा ज्ञातत्वस्यात्मन्यपि संभव इत्युक्तम्, तदिष्टमेव ; 
न द्यारोपितमपि कतैत्वमात्मनि प्रतिपेधामः । न च- 
निर्विकारत्वं द्रव्यान्तररूपतया परिणामाभावपरम्, न तु 
विशेषाकाराभावपरम्, तचात्मनः कतवृत्वादिसचेऽप्यविरूद्- 
मिति- वाच्यम्; द्रव्यान्तरूपतथा परिणामनिपेधकमपीद् 
वाक्यं निधमङशयनुध्ारेण विरेषाकारमात्रस्येव निषेधपरम् , 
सामान्यनिषेधेनेव विरेषनिषेधप्राप्नः। नापि- निष्कियते क्रिया 
परिस्पन्दो वा धात्वर्था वा । आदये इष्टापत्तिः, द्वितीये आत्मन्य्य- 
स्त्यादिधात्वथरूपसत्तादेः सचेनासिद्धिरिति -- वाच्यम् ; ब्रह्मण 
एव सदुपत्वेन तत्र सत्तादरप्यभावात्, क्रियापदस्य कृतिपर- 
त्वाञ्च । अत एव मनसोऽमावे सुषुप्तौ कतेत्वा्दशेनम् । न 

धमेत्वामविनेति । धममावखविरिष्टस्पेण धाल्स्य ' कल्पितत्वेन 
घमामावसाधारणधमंसामान्यस्यामाववोधनद्ारोक्तश्रुतेरखण्डवोधकवेना- 
ग्याहतिरिति भावः । प्रतिषधामः नाङ्गीकुभः । तदिषटमिति । 
न चासत्यपदं व्यावहारिकाथिकमतो नेष्टमिति-- वाच्यम् ; घुखदिरव 

्ञातरृखदिरपि व्यावहारिकसयेव ममेष्टतवात् । सामान्यनिषेधेन- 
परिणामसामान्यनिषेधेन । व्िेषनिषेधेति । द्रव्यान्तरख्पेण हूपान्त- 

रेण च परिणामस्य निषेषेलयथंः । ब्रह्मण एव-- आसन एव, 2 पार- 
माथिकी सत्ता स्वरूपमूता न तु धमे इति भावः । नन्वालमस्वशूपसत्ता 
न धात्वथेः ; मायावच्छिन्नचिच्वेनाशवाध्यतेन वा धतुराक्यतावच्छेद- 

केनोपहिता सत्ता शद्धालन्यस्तयेव ; तत्राद--क्रियापदस्येति । 
त त 

अदद्रनमिति । अन्वयव्यतिरेकद्नेन मनसः कवतवादावुपादानख- 
1 धरसत्वष्य-क्र. ग. अत्मनः पार-ग, 3 मायावनिदछ्तना-ग, 
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च-तदापि श्वासादिकतेतवं दश्यत एव, सुपु्रौ ' मूरभूरितयव 
ग्रशसिती"ति श्रुतेरिति- वाच्यम्; “न तु तद्वितीयमस्ती'त्यादि- 
रत्या तं प्रति श्वासस्यैवामवेन तत्कततवस्य सुतरामसंमवात् । 
यद्रा- क्रियाक्क्तेप्राधान्येन प्राणात्मकस्यान्तःकरणस्य तदापि 
सच्चेन तदुपाधिककतैतवस्य तदापि सात् । तथाच श्रतिरन्य- 
परा । देनं च द्र्विद्याकस्पितश्वासादिविषयम् । इदं च 
दृष्टिसयृष्टिवाद एव समार्थेतम् । ˆ कामः पङ्कस्य ' इत्यारभ्य 
' हीधीं भीरित्येतत्सवं मन एवे" स्यन्ता भुतिरपि मनसः 
कतैत्वपरा, न त॒ मनसो निमित्तत्परा । न च-' मनसा वा 
अग्रे सङ्कस्ययती'त्याद्चत्या ( आत्मेन्धियमनोयुक्तं भोक्तेत्ाहु- 
मनीषिण ' इत्यादिश्रुत्या च मनसः करणत्वमिति-- वाच्यम्; 
मनोव्यतिरिक्तस्य सङकल्यानाश्रयस्वेन “मनसा वे"ति श्रुतेरप- 
चरिताथेत्वात्। नापि॥ १॥ आत्मा, सोक्षसाधथनविषयकृतिमान् , 
मेव कल्प्यते, ` कायाश्रयनिष्ठलेनान्तरङ्गत्वात्, न तु निमित्तम् ; 
आत्मा तु कयेमात्रे विवरतीपादानमेव; परेणापि ज्ञेयमात्रस्य ज्ञान- 
सबन्धो वाच्य एव; तथा च मनसो निमित्तस्वमासन उपादानववं 
चेति कतैलादावुभयं परेण वाच्यम्, मया तु मनस उपादानतवमेवेति 
मे लाघवमिति मावः । अन्यपरेति । ' देवाः परमात्मानं मुप्ता 
चक्रुः, तस्माद वेति सुप्तः पुरुषो मूभूरियेव प्रशवसिती ' ति श्रतो 
तस्मादिव्यादुपासनास्तुतिपरमिल्थेः । दृषटिस्टिपकषे तेन प्रमात्रा अज्ञात- 
तस्माणा्यसंभवेऽपि पक्षान्तरे तत्संमव इत्याश्येनाह--यद्रेति । 
उपचरिताथेत्वादिति। उपरन्धौ मनसः करणलेऽपि सङ्कल्पादौ तद- 
मावान्मनःपदं मनोगतायाः सङ्कल्पादिसामम्रया बोधकमिति मावः | 
वस्तुतो मनसः सङ्कस्पादौ तत्सामम्रचुपहितषूपेण करणत्व प्रकृतेऽथः । 
अत एव ‹ मनमेव मनो जये'दिल्यादावपि नानुपपत्तिः ; सामग्रयुपहित- 

1 कार्याश्रयानिष्रतेन-क, 
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तत्फठान्वापिखात्, संमतवत् ॥ २ ॥ अज्ञानम् , ज्ञानसमा- 
नाधिकरणम्, ज्ञाननिवल्येतवात्, ज्ञनप्रागभाववत् ॥२॥ 
दुःखादिमोगः, मोक्षसमानाधेकरणः, बन्धत्वात्) समतवदि 
त्याधनुमानेरात्मनः कतेखकिषद्िरेति-बाच्यम्; आच्ायुमाने 
आरोपितानारोपितस्ताधारणकृतिमच्वं वा साध्यम्, अनारोपित- 
कृतिम चा | आवे इष्टापत्तिः, द्वितीये जातेष्टिपित्तयज्ञजन्य 
फलान्वयिनि व्यभिचारः । दितीयायुमानेऽप्यायेपितानारोपित- 
साधारणज्ञानाधिकरणव्रत्तिं वा, अनारोपितक्ञानाधकरण- 
वरत्तित्वं वा। अत्राप्यायये इद्यपत्तिः, दितीये अनादिभावभिनत- 
स्योपाधितम् । रठतीयाजुमाने आरोपितानारोपितसाधारण- 
संबन्धेन मोक्षसामानाधिकरण्ये इष्टापत्तिः, अनरिपितसबन्थेन 
सामानाधिकरण्ये साध्याप्रपिद्धिः। तस्मात्सिद्धं मनसः कतेत- 
मात्मन्यारोप्यत इति ॥ 

इत्यद्रैतखिद्धौ कवैत्वाध्यासोपपनत्तिः ॥ 

रूपेण करणत्वसंमवात् , सामभ्रयाः करणरघटिततवात्। फटान्वयि- 

त्यादेति । यां यत्फर्वान् स तत्साधनङ्ातमानिति व्याप्तिबोध्या । 

अनारोपितिति । धर्मिसमानसततकित्यथेः । द्वितीये-- द्वितीयेऽपि । 
® ^ (~ 

साध्याप्रासाद्धारते । बामसमानसत्ताकसबन्धानवेश्ऽपिं [संद्धसाध- 

नम् ; अह मथरूपयामसमानसत्ताकखस्य संद्धस्वात् , अआस्समान- 

सत्ताकसंबन्धनिवेरो चप्रसिद्धिरिति मावः ॥ 
तकः सारस्वते रतेशवन्धिकाचन्द्रमूषणेः । 
दुरन्तध्वान्तभज्ञाय कवतवाच्यासनोऽस्वतः ॥ 
इद्वितसिंन्याख्यायां गुरचन्द्िकायां कतूत्वाध्यासापपत्तिः ॥ 

~~ ~ ~~न" --~-----~-------~--- ~-- 

1 सत्ताकस्य-ग. 



परिच्छेदः| देदात्मैकयाध्यासतोपपत्तिः ५: 

4 > ९ [ 

अथ देहात्पेकयाध्यासोपपत्तिः ॥ 

नन्वहमर्थस्यानात्मखे “ बाह्मणोऽं काण' इत्यादि 
प्रलयक्षं ददेन्दरियाद वात्मेक्याध्यापे प्रमाणं न स्यात् ; एेक्यवुद्धा- 
वात्मनोऽपिषयत्वादिति-चन्न; अहमेत्यस्य द्वद्यत्वेन चिदे 
कतरेत्वादिविशिष्टान्तःकरणंक्याध्यासवत् ब्राह्मणत्वक्ाणत्वादि- 
विशिष्टदहेन्द्रियायेक्याध्यासेनात्सेक्यविषयत्वसंभवात् । तथा 
चात्मनि देदेन्द्रियायेक्यःप्यासो युज्यत एव । नचैव -देदातमे 
कयस्य प्र्यक्षत्वे तद्विरोध्यनुमानागमयरप्रामाण्यगप्रसङ्गः; वहि 
शेत्यानुमानवत् , भरूयमाणार्थ ‹ यजमानः प्रस्तर ' इत्यागमवच, 
तथाचन देहात्मनोभेदसिद्रिः स्यादिति--गाच्यम्; चन्द्र 
परिमाणम्रल्यक्षषिरोध्यनुमानागमाई दषटन्तेन प्रल्यक्षविरोधिनः 
परीक्षितागमानुमानदेः प्रामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वेन तथापि 
तयोर्भेदपिद्धिसंमवात् । तन च-परस्पराभेन्नत्येन निधितानां 
देहन्दिादीनां युगपदेकात्मेक्याध्यासायोगः, न हि भिन्नेन 
निधितयो रजतरङ्गयोरेकदेकशुक्तिकायामेक्याध्यास इति- 
वाच्यम्; ' देहादिन्दियमन्यत्' ' इन्दरियादेहोऽन्य' इति भेद- 
चनन ----------------------------- 

अथ देहात्मैक्याध्यासोपपत्तिः 

चिदश--अज्ञानोपदहिताचिति । ननु -- तथापि न शुद्धालंक्या 

ध्यासे तसखमाणं तत्राह -- तथाचात्मनीतिं । उपहितासन्येक्याध्यासे 
सिद्धे शुदधस्योपदितानुम्यूतसेन भानाद्भासमानेऽप्यावरणस्याक्ततादु 
पहितनिष्ठ शुद्धतादात्मयं देहादावारोप्यत इति भावः । दृष्टान्तनेति । 
चन्दरप्यक्षे दृरतवादिरिव प्रकृतेऽप्यवि्यातन्मूरुकवासनादिर्दोष इति 
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द्रया 'देदोऽमिद्दियमिययेक्याध्यासासंभवेऽपि ब्राह्णादन्यः 
काणः काणादन्यो ब्राह्मण इति भेदबुद्रयभावन ब्राह्म 
णोऽहं काण इत्येकदा रेक्याध्याससंभयात्, समानप्रकारक 
मेदधिय एव विरोधित्वात् । ननु-मेदमत्रस्याप्यध्यस्तत्व- 
बादिनस्तव देहात्मनोर्भदस्याप्यभ्यस्तत्वेन जीवब्रह्मणोरिव तद्- 
मेदस्ताचिकः स्यात्, मिथ्याचं ह्यधिष्ठानज्ञानावाध्यायन्ता- 
मवप्रतियोगित्वम् । तद्वाभ्याल्यन्तामावग्रातियोगितवस्य सत्वेऽपि 
(आमवात । अभेदश्च मेदाल्यन्ताभाव इति कथं भदमिथ्यात्व 
अभेदः सल्यो न स्यात्१ न च-देहस्याप्यध्यस्तत्येन तेन सहा- 
त्मनो न भेदो नाप्यभेद इति- वाच्यम्; अध्यस्तादपि 
रूप्यच्छुक्तेः स्वज्ञानाबाध्यभेदददेनादिति-- चेन्न; भेदस्य 
मिथ्यात्रेऽप्यभेदो न ताचिकः, भावाभावयोरुमयोरपि मिध्या- 
त्वस्य प्रागेवोपपादितत्वात् । इयांस्तु विदोषः यद्त्राभेदो व्यव- 
हारकालीनेन परीश्षितप्रमाणमावेनानुमानादिना बाध्यते, भेदस्तु 

मावः । समानग्रकारकेति । ` ब्रह्मणस्याक्षि काण ' मित्यादौ 
ब्रह्मणमेदविशिष्टऽक्षिणि कोणतादि विशेषणम्, न तु काणलादि- 
वििष्टे ्रह्मणमेदः । अक्षिताधेशिष्टस्य तु ब्राह्मणतादिविरिष्टेऽध्यासो 
नास्येव । ब्राह्मणदेहो न कोणः काणं चश्चुनं ब्राह्मण इव्यादिषीस्तु 
काणो ब्राह्मण इति बुद्धो न विरोधिनी । काणमेदा्से हि ° विरेष्य- 
तावच्छेदकं देहत्वादिकमेव, ब्राह्मणतवादिकं तु तद्विशिष्टे विशेषणमिति 
भावः । सरसखेऽपि- स्वाश्रयसव्यत्वेऽपि । प्रागेवेति । स्वसमानाधि- 
करणस्य ॒स्वान्यूनसत्ताकालयन्तामावस्य प्रतियोगं मिथ्यात्वम् । 
प्रातीतिकाल्न्तामावमाद्य सिद्धसाधनस्य वारणाय स्वान्युनसत्ताकेति । 

1 श्रक्षिणि-क, ४ काणमेदायरोः-क, 
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देहात्मनोने तेन, रितु चरमवरच्येति । न चैव॑ गहीतिव- 
ददीति प्रतीतिनं स्यात्, कितु देहोऽ्दमितीति- वाच्यम् ; देहत्वेन 
भेदग्रदाद्राद्मणत्वादिना मेद ग्रहा ब्राह्मणोऽहं देद्यहमित्युभय- 
परतीत्युपपत्तेः । देवदत्ता्क्ञदत्तोऽन्य इति भेदबुद्धावपि तेनो 
पस्थितादयदत्ताचयक्ञदत्ते ' सोऽय'मित्यमेदभ्रमदशनात् । ननु- 
त्राह्मणऽदं मनुष्योऽह'मिति कथमध्यासरूपम् ! मुष्यत्- 

[भि (क ब्राह्मणत्व।देः शरीरविशिष्टात्मवत्तित्वेन प्रमात्वस्य॑व संभवात् । 
तदुक्तम्- 

ब्राह्मणोऽदं मुष्योऽ्हमियादिस्तु प्रमेव नः 
देहभेदयुतो यस्माद्ाह्णणादिपदोदितः ॥ 

इति- चेन्न; मनुष्यत्वादेरदेहविशिष्टास्मब्त्तितये चक्षुरादिगम्यतं 
न स्यात्, देहविशिष्टात्मनशचषुरगम्यत्वात् । न ॒चकदेशस्य 
चक्षुगम्यत्वाद्विशिष्टगता जातिशचक्षुषा गद्यत इति-- वाच्यम्; 
व्यासज्यव्ृत्तरूभययोग्यतायामेव योग्यत्वनियमात् । अन्यथा 
पन्द्रियकानेन्दियकवृत्तिसैयोगद्वित्वादेः प्रत्यक्षता स्यात् । 
व्यासज्यव्रत्तित्वस्य जाताबदृष्टचरत्वात् पृथिवीत्वादिना सङ्करा- 

एवं च मिथ्यालघटकामावोऽधिष्ठानषूपतवेन ताविकस्तदतिरिक्तसेन 
कल्पिता वोमयथापि न क्षतिरित्यादिकं तु मिथ्यालानुमाने पृवमुक्त- 

मित्यथेः । तचेन--पदेशकाखवृत्तिखेन । उपस्थितात्-देवदत्ता- 
दभेदभ्रमस्य सोऽयमिव्याकारकस्य यज्ञदत्ते दशनात् । मेदयुतः-अभ- 

दान्यसंसगयुक्तः। विरिष्टं न विरेषणविरेष्याभ्यामतिरिक्तम् ; तथ।- 
चोभयपय॑प्तत्वेऽपि योग्यवृ्तित्वान्मनुप्यलादिकं चक्षुषा गृह्यतामिति 

राङ्कते--न चेति । ननु-विशिष्टस्यातिरिक्तत्वपक्ष एवारम्बनीयः 
(क क 

केवरत्मन एव॒ च्षुराचयाग्यत्तन दह्विशिष्टस्य तद्याग्यतासभव- 
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पत्तेः, तय मते आत्मनोऽणुतवेन तदृत्तितवेऽतीन्दरियलप्रसङ्गात्। 

तत्राह" तवेति । आत्मन इति । देहादिविशिष्टासनोऽीय्ैः । 
मन्मते पदूपम्यासनश्च्रदियेग्बलदिहविरिष्टह्पेणपि तत्संभवति । 

परं तु वक्ष्यमाणर्यल्याऽऽतमनि कल्िततादाल्यान्यस्य देहवैशिष्टयस्य 

वक्तमरक्यतया गौरोऽटं कशेऽहमियादौ देदैक्याध्यासावद्यकलाच 
देहस्यैव मनुप्यत्वादिकं स्वामाविकमुच्यत । तन्मते तु पाथिवाचणो- 

रिवासनोऽपि विशिष््पणापि चष्षुराययोग्यलम् ; विरिष्टपरमाणं पदया- 

मीत्यादेसिि विशिष्टासानं पदयामीलयदिरपि प्रत्ययस्यामावादिति मावः ॥ 
नेनु-बराह्मणासानं पयामीयादिप्रल्यय इष्ट एव, अथवा आत्तं 

न विशिष्टवृत्तीति नोक्तप्रययः; विरिष्टासेति व्यवहारस्तु विशेषस्य 
केवलासतादाल्मयात्, विशिष्टपरमाणौ लिमं पदयामी्यादिप्रययशूप- 
फलामावाच्च्चुराचयोग्यत्कल्पनं युक्तमेव, विशिष्टासमनि तु ब्रह्मणं 

परयागीदयादिप्र्यहूपफर्बलद्विजातीयश्वभचुरादिसेयोगः ° कर्प्यता- 

मिति-- चेन्न; आसवृत्तिजातिविषयकतेनोक्तप्र्यस्य सन्दिग्धतया 
क्रेदैहचक्षुःसंयोगेरेव तचनिवाहिऽनन्तानां विजातीयसंयोगानां विशिष्टा 
सनि कट्पते मानाभावात् । भथ--पाक्षिणेवाप्तु ब्राह्मण्यादिकं प्रलक्ं 
न चक्ुरादिनेति- चेन्न ; परकीयासनि साक्षिणोऽपंबन्धात् , विशिष्ट 
परमाणो विशिष्टस्य पराग्युपगतस्येवालनोऽपि साक्षययोग्यत्वात् । 
अथ -- परमात्मनि ब्राह्मणत्वमनुष्यत्वादिकं विशुद्धयादिरिङ्गगम्यं न 
प्र्क्षम् ; स्वात्मनि खणावपि साक्षियोग्यत्वमापरोक्ष्यन्यवहारबरात्कसप्य- 
मिति चेन्न; गोता्पि सासादिरिङ्गगम्यं न प्रयक्षतिल्यापतेः । 
्रयक्षन्यवहारस्य साक्षिण्यव स्वीकारेणापरात्मनि ° तदमावात् । एतेन 
1 संभवा्त्राह-क, ग. : चक्षश्योम्यतसंयोगः-क, 3 स्वीकरेणे- 

वात्मन-क. ख. म्. 
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न चैवं "देहौ ब्राह्मणो मनुष्य ' इत्यादिप्रतीत्यापात्तेः ; अरहैव- 
सामानाधेकरण्यभ्रमजनकदोषस्येव ताटक्छतीतिप्रतिवन्धकला- 
दुक्तवाधकेर्दहश्त्तितवेऽनन्यगतिकसेन तथा कल्पनात् , ¶शोऽं 

कतृत्वादिद्रयम्येव ब्रह्मणल्वादिद्भयस्यापि तया वाच्यतेनाःमनिष्ठमेव 

ब्राह्मणत्वादि स्वीक्रियताम्, न तु देहनिष्ठमिति--पराम्तम् ¦ यच्च. 

तीन्दरियघटितस्य व्याप्तवयादेरिवातीद्धियासमवृतेत्राह्मणलादेरपि चाक्षुष 
लम्; आत्मनश्चक्षुरा्योग्यतेऽप्युपनयसतननिकर्मेण च्षुषविषयतसंम- 

वाजातेः स्वाश्रयाविषयकप्रप्यक्षाविषयत्यनियमो न भ्र इति, तच्छे- 
मते; व्याप्तयादेलकिकचाक्षुषाधिद्धया दृ्टन्दापिद्धेः । आश्रय- 
सोकिकचाश्चुषं विना जातिलोकिकचाश्चुषस्यासंभवाच ॥ 

अथ स्वदेहे उक्तथीरापायते, परदेदे वा । नान्त्यः ; इष्टखात्, 
च्चुषा दर्यमानोऽवयवी ब्राह्मण इतिवदयं देहो ब्राह्मण इत्यम्यापि 

संमवादित्यमिप्र्य नाद्य इत्याह -अहेसयेति । दोषस्य अहं ब्राह्मण 
इत्यादिभ्रमजन्यवासनादे : | ब्राह्मणतविशरि्टपरतयक्षकारेऽदं ब्राह्मण इत्येव 

घीजोयते न तु देहो ब्राह्मण इत्यतस्तत्सामग्रयास्तस्पतिवन्धकत्वमगत्या 

कल्प्यत इत्याह-उक्तेति । यदि च परदेहे अये देहा व्राह्मण इति 
न प्रत्ययः, तदा तत्रापीयं रीतिरिति भावः; वस्तुत देदवावच्छिन्न- 

मेदावच्छेदकतया गृहीत।हतवदित्रोक्मणला्यवच्छेदन अरमा ठेहत्वायव- 

च्छेदेन ब्राहमणल्वायवच्छिन्नभेदञ्मश्च देहो ब्राह्मण इत्यादिधीपरति- 
वन्धकतया क्लृप्तः, तज्नकलेन वासनादेस्तस्पतिवन्धकत्वमपि कपतमेव, 

देहखानवच्छिन्नदेहविशेष्यताकं ब्राह्मणलादिप्रलक्षं तृक्तविशेषदरेना- 

प्रतिबध्य जायत एव । न च देहो न ब्रह्मण इति धीरेव देहो ब्राह्मण 

^. ४01, 1. धः 
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स्थूलोभ्ट'मित्यादा कारयादवारषएटक्याध्यास्रस्यवश्यकलव | 

न च-अयमौोपचारिकप्रयोगः पुत्रे कशे अहं कृञ्च इतिवत्, 
तदुक्तम्- 

करोऽ कृष्ण इत्यादो कारयाददंहसस्थितः । 
पुत्रादिस्थितकारयादिवदत्मन्युपचयते ॥ ! 

इति- वाच्यम्; एवं सति देहादेभिननात्मास्तितखप्रतिपादिकाया 
¦ अस्तील्येवोपलन्धव्य ` इति शरतेरुवादकतापत्तेः, मम देह 
इत्यनौपचारिकः, अहं गौर इत्याचयौपचारिक इलयत्र षिनिगमका- 

इति धीसामग्रया प्रतिवध्यतामिति वाच्यम् ; दोषरघटितत्ताममया 
वस्वत्वेन् कटप्तत्वादिति ध्येयम् ॥ 

आवदयकत्वादिति | तथाच देहस्येन्धियकलवेन ब्राह्मणतादे- 
रेन्धियकलसिद्धर्विलिष्ठासन्यनन्तद्धियसंयीगकल्पने गौरवमिति भावः । 

ओपचारिकप्रथोग इति । छशादिदेहस्वामित्वादिनात्विषयकः प्रयोग 
इत्यथः । एवं सति आत्मनि गोरायवाच्छिन्रमेदवुद्धया स्याप्ये 
उक्त।पचारिकत्वे सति । देहादिभिन्नेति । गोरस्ायवाच्छिन्भिन्नेत्यथः | 

अनुबादकतापत्तरात । ̀  यय प्रत विचिकित्सा मनुष्ये आम्तीत्यके 

नायमस्तीति चके ' इति श्रत्यनूदितस्व गौरखायवच्छिच्नाभिन्ासमनि 
सोकिकमन्देहस्यानुपपततरहं गोर इत्यादिवुद्धिसच्वेऽहं गोराचन्य इत्यादि. 
ुद्धयापततेशेत्यपि बोध्यम् । ननु--देहतादिना भेदस्य तयाप्यासानि 
धीस्वीकारात्तत एव रिङ्गादरत्वादिना मेदस्याप्यालमनि निश्चयसभवात् 

त्वन्मतसप्युक्तश्चातरनुवादकवयत्राह-- मम दह् इति । तथाचाह 

गोर इव्यादितादात्यवुद्धया मम देह इत्यस्योपचारिकल्वसमवेन न 
गोरत्वादिना भेदनिश्वयः। किंच पुत्रे छो अहं छश इत्यादिवुद्ध- 

णवे युक्तम् ; नाऽहं कृश इति प्रयक्षात्, अहं गौर इत्यस्य तु न 
। प्रातवध्यत इति वाच्यम्-क् 
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भावा । नन्विदं पिनिगमकम् , जातमात्रस्य प्धदेः प्रव 
दह तारटक्षवनतचर(सतदतु्त्स्तन्यवषतय्, तादषटसाघ- 

नम्, यथा पूेदेदीयं स्तन्यषानमित्यादिव्याप्षिस्मृतिस्तायनन 
दहान्तरास्रतौ युक्ता, न च "मम प्रदेहान्तरमभू दिति स्मरतः 
स्तस्येक्यधीः संभवति, किंत्वनेकमण्यनुस्यतप््मिवानेकदेहे- 
प्वनुस्यृतमात्मानं परयतः स्वतो भदधीरत्रेति-चेन ; पूषेदेह- 
स्मरति षिनाप्यनुमितिहैतुव्याप्रिस्मृतेः संभवात् । न हि 
व्याप्त्यनुभव इव व्याप्निस्मरणसमयेऽपि ृष्टान्तज्ञानपक्षा | 
येन तदथं तदेहस्मृतिरपेक्षयेत । न च-तथापि "योऽद बास्ये 
पितरावन्वमूयं सोऽहं स्थाविरे प्रणघ्रननुभवामिः “यों 
स्वम्र व्याघ्रदेहः सोऽ्मिदानीं मनुष्यदेह इति देहमेदधीपूवेकं 
स्वस्येक्यमनुसन्दधानः कथं ततो मेदं न जानीयादिति- 
वाच्यम्; विरुद्रधमेरूपालिङ्कधीजन्यमेद धसं मवेऽप्यपरोक्षामेद- 

गोणलम् ; नाहं गौर इति बुद्धयमाबात् । मम देह इति बुद्धि्लहं 
देह इति बुद्धेरेव गोणत्वापादिका न तहं गौर इति बुद्धे; भिन्नाभ्यां 
र्पास्यां मेदामेदयारुमयरपि संमवादिति मावः । व्याप्तचनुभव 
इवेत्यादि । व्याक्तयनुमवकार मदीये देहे स्तन्यपानमिति दृष्टन्तज्ञान- 
मात्मनि देहलावच्छिनमेद विषयकं देवादस्ति । व्यापतिम्मृतिसमये तु 

नोक्तविषयक्थीरपेश्चते ; प्रवृ च्यन्यथानुपपत्या इईष्टसाधनतवानुमिति- 
प्रयोजकव्यािमात्रस्परतेः कल्पनादितरांशे जन्मान्तरीयसंस्कारोदोधे 
मानाभावात् । व्याप्तिधघरकंनाधिकरणत्वेन स्तन्यपानस्य स्मरतिस्तिषटेव 

न हि तावता परष्टासाद्धरते भावः । वविरृद्रधमति । व्याप्तया- 

त्मनि तद्ेहानुवृत्तसेन हेतुना तदेहाननुवृत्तदेहमेदानुमिर्तिर्यथः । 
> 
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की प्रमेऽविरोधात्। न च- प्रक्षे धमण मदकमाक्षात्कारो भेद्- 
साक्षात्कारव्याप्नः, इह च व्यावृत्तत्वेन वुद्विस्थदेहादितो मेद- 
कस्यानुवृत्तत्वस्यात्मनि प्रलमिक्ञाप्रयकषभिद्धत्वात् व्यावतक- 
साक्षात्कारस्येवैक्यापरोक्षभरमधिरोधित्वात् निर्पाधिकतयेन विक्े- 
पदशनाप्रतिवध्यत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् कथमेक्यभ्रम इति 
बराच्यम् ; मेदकसाकषात्कारस्य मेदसाकषात्कारेण व्य्तिरक्या- 
रोषेण सह विरोधस्य चारिद्धेः । "नीला बके ' यत्र नीरद्धे 
दकस्य बाफातस्य ग्रहेऽपि नीटमेदसाक्षात्कराभावस्य 
तदमेदसाक्षात्कारस्य च दनात् । न च तत्र दोपप्राबत्या- 
तथा; प्रकृतेऽपि दोषप्रायस्यान्नेति फेन तुभ्यमस्यधायि! 

व्यावपकपाक्षात्कारस्य मेदसाक्ष्कारव्याप्यस्य मेदकाक्षाकारस्य | 
ननु-मेदपाक्षत्छारामवेऽपि भेदकमसाक्षात्कार एव विरोध्यस्तु, तत्राह- 
एेक्यारोपेणेति । देदान्तरानुवृत्तख वि्यमानदेहमेदव्याप्यलेन यद्यपि 

गृहतम् , तथाप्यालनि तद्धीनापरोक्षेति विचमानदेहाभेदारोपाऽविरोधि- 
नीति मावः । ननु-भेदके प्रयक्षे भेदोऽपि प्रयक्षोऽप्तु, सामग्री 
सच्चादिल्याशङ्कयामेदपरयक्षहेतुदोषस्य प्रतिबन्धकत्वेन सामम्रयभावं 
सदृष्टान्तमाह--नीरेति। दोपभ्रावस्यात् रात्रिकाररूपदोपर्य मेदधी- 
प्रतिबन्धकलरूपासवल्यात् । तथा मेदाप्र्क्षम् । दोषग्राव्यं 
वासनाविशेषादिदोषप्राबल्यम्। - शङ्खो न पीत ' इत्याघनुभानसक्ेऽपि 
पित्तादिदोषेण तादशभवयक्षपतिबन्धकेन राद्धः पीत इत्यादिपरलक्ष- 
दशनेन भेदस्य परोक्षधीसच्वेऽपि वासनादिदोषात्तदभेदपरलयक्षमिति 
मावः । यत्तु यदा यदा मेदकप्रयक्षं तदा तदा मेदप्र्क्षमिति कािकि- 
व्याप्तयभावेऽपि यत्र यत्र मेदकस्य प्रलक्षं तत्र मेदस्यापीति दैरिक- 

व्याप्तिः प्रकृते वाच्या; बलकायामपि दिवा भेदो गृह्यत एवेति, 
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एवं ' ब्राह्मणो यजेते ' व्यादिश्तिरापि बाह्मणत्याश्रयश्चरीरस्य 
जटस्वेनानियाज्यतया तदक्याध्यासापन्नमात्मानं नियुञ्जाना तत्र 
प्रमाणम् । न च ब्राह्मण्वाश्रयदेहेन सवन्धान्तरमादायैव 
नियोज्यत्वोपपत्तिः; तस्यानतिग्रसक्तस्य॒वक्तमशक्यतात् | 
तथा हि- न तावत्संयोगः; आत्मनो व्रिुखेन सवेदहसाधा- 
रण्यात् । नापि स्वस्वामिभावः संवन्धः; पश्रादिसाधा- 
रणल्वात् । नापि साक्षात्स्वस्वामिभावः संवन्धः; पश्चादिव्या- 
वृत्तस्य देहादि गतस्वस्वामिभवे साक्षाचस्य वक्तुमशक्यत्वात् । 
नापीच्छानुविधायित्वम्; आमवातजडीकृते तद भावात् । नापि 
तदिन्दियाश्रयतवम् ; तद्धि तत्संवद्धेन्दियाश्रयत्वं वा, तज्ज्ञान- 
जनकेन्द्रियाश्रयत्वं वा। नाद्यः; अतिप्रसङ्गात् । न द्वितीयः; 
ज्ञानपदेन स्वरूपचेतन्योक्तायसं मयः, अन्तःकरणवृद्यक्तो तेनापि 
संवन्धाथमध्यासस्यावश्यकत्वात्, तद्र देहस्थवाध्यासिकः संवन्ध 
इत्युच्यताम् । अत एव-साक्षासखयल्रजन्यक्रियाश्रयत्वं वा, तद्धा 
गायतनत्वं वा, तत्कमोजितत्वं वा संबन्ध इति निरस्तम् । तत्कर्मा- 
जिंतत्वस्य पुत्रादिसाधारणताञ्च । न च-तत्रादृेन स्चवमेषो- 
त्पा्यते, न तु पूप्रादिरिति- वाच्यम्; ग्रामादिवत्पुत्रस्य सिद्ध- 
त्वाभावेन स्वच्चोत्पादनाथमपि तदुत्पादनस्यावश्यकत्वात् । 
अन्यथा खदेहसुखादिष्वप्यस्याटेन स्वचमेवोत्पाद्यते, न तु 

तच्छोमते ; तथासतव्यासन्यपि तदेहनाशकारे तद्धदम्रहस्य सिद्धावपि 
तदेहकारे पदेक्यारोपसेभवनास्मदिष्टसिद्धः । अनियोज्यतया 
अप्रवतेनीयतया । नियुञ्चाना प्रवतयन्ती । अतिप्रसङ्गादिति । 
इन्द्रियेषु सवौलमसयोगादिसवन्धसत्वदिव्यादिः । अत एव षरकस्य 
तादातम्यसबन्धस्याध्यासिकतादेव । तस्यल्जन्य्रिया घरादावपीति 
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स्वदेहादिरिल्यपि स्यात् । तथा च पूवाचुत्पन्नमदटन स्वखसहिः 
तमेवोत्पा्त, पूरवोत्यन्ने तु स्वमात्रमिति विभागः । एतेन-- 
भ्रतिस्थं ब्राह्मणपदं फं लक्षणया देहविशेषेक्याध्यासवत्परम् , 
देहविशेषसंबन्धपरं बा, संवन्धस्त्वन्यस्यामवादक्याध्यास एव ; 
यद्ा-देहविशेषपरम्, आत्मा तदेक्याध्यासात्परवतेतं इति । नाद्य 
विधो रक्षृणाया अयोगात्, पुप्रमित्रादिषु यिक्ररेषु सकटेषु 
वा अहमेव विकरः सकर वेदयध्यापस्वीकारेण त्राह्मणमित्रस्य 
शुद्रस्याधकारमसङ्गात्) सद्रामतस्य ताक्लणर५।त।य१०।१अ६्- 

ङ्च । न द्वितीयः; तदिन्दरियाश्रयत्वादेः संवन्धान्तरस्येव 
संभवात् । न ठरतीयः; तस्य जडत्वेन नियोज्यत्वासंमवादिति- 
निरस्तम्; चरमपशं दृषणमनुक्तोपारंभनम्; प्रथमादितीयपश्ष- 
योरेव क्षोदसदहसेनाङ्गीकारिषयतवात्, विधो लक्षणायाः ' गोभिः 

साक्षाययलजन्यलमुक्तम् । स्यखसहितमिति। सति स्वामिनीयादिः। 

असति स्वामिनि तु तस्यैव स्वत्वकारणस्यामागास्स्वत्वासाहितमेवोया- 

यत । अत एव् पृत्रासत्तः भाञ्छतस्याहष्टन जनत् पुत्र स्वत्वप्तिमिवा- 

तस्वच्वमात्रे न फस्म्, किंतु पूुत्रादिकमर्पीति मावः । वम्तुतः 

पुत्रादौ पित्रादेः स्वत्वं प्रति पुत्रादेख हेतुम् , भवर्यकतात् ; 
न् त्वदषटविशषस्य । न [ह् स्वतत्वाश्रयपुत्रादक फख्त्वन विषबाध- 

यति । गोभिरितयादि | गोविकारः पयोभिः मत्सरं सोमरसं श्रीणीत 
पचतेत्यथेः 

यद्यप्ययं पयसा श्रीणीतेति विधिविहितश्रपणप्रकाशको मच्र 
तथापि ' छागस्य वपाया मेदसोऽनुत्रही ति मत्रस्य ‹ अभ्चीषोमीयं 
पटुमारुमत ' ति विपिन्थपश्ुपदे छागरक्षकत्वमिवोक्तमन्रस्य वाक्य- 
रषतयाक्तावाधस्थपयःपदं गापयोरक्षकलामित्याभेपरव्यदमुक्तम् । 



परिच्छेदः] देदात्मक्याध्यासोपपात्त 105 

श्रीणीत मत्सर ' मित्यादौ दशनात् स्वीयत्वाद्यप्रतिसन्धान- 
नवन्वनर्4 पनामनादन्वबृत्तस्वव सवाचुमवसााक्षकस्मा 

ध्यासस्य प्रयोजकतया नोक्तस्थठेऽतिप्रसङ्गाप्रसङ्खो । कादा- 
चित्कस्य तादधाध्यासस्येव ब्राह्मणपदप्रयोगनिमित्तचेन श्राह्मणो 
न हन्तव्य ` इत्यादेः सुपुप्रविपयत्याहिकमपि सङ्गच्छत । तथा 

आदिपदात् ‹ उच क्रियत ' इत्यादौ ऋगादिपदम्य ऋष्ेदादि 
क्षणेति बाद्धयम् । वस्तुतो ब्ह्यणत्वादिविधिष्टे बराह्मणादिपदशक्ति 

ब्ाह्मणत्वादिवैरिष्टयं च देहे स्वामाविकमालन्योपाधिकम् , तदुभय- 
मपि व्यावहारििलाच्छक्यश्चरीरपविष्टम् ; जजानिकम्यवहारस्य राक्ति- 

गाहकस्योभयत्राप्यविशिष्टलात् , तदुमयारेकतेनेव व्यवहारकारे निश्च- 
याच्च | तथाच क रक्षणादोष इति ध्येयम् ॥ 

स्यीयत्वाद्यप्रतिसन्धाननिबन्धनस्येतिं । स्वीयतादिवुद्धध- 
प्युक्तत्याग्यस्येत्यथैः । पूत्रमित्रादौ स्वीयलादिवुद्धया तत्साकल्यादि- 
धमाणां स्वसिन्नध्यासास्कसरुलादिना पुत्रादेरपि स्वसिन् तादास्य- 
ध्यासः ; घरमाध्यासस्याप्रतिबन्धारूपस्य घम्येष्यासव्याप्यतात् । तथाच 
ब्राह्मणमित्रादेरपि सकर्लादिनैव शद्रादौ तादाल्याध्यसो न तु 
ब्रह्मणसादिनेति ब्रह्मणत्वायवच्छिन्प्रतियोगिताकतादास्मयाध्यासः 
स्वीयलवादिवुद्धयप्रयुक्तखयोग्य इति भावः । प्रयोजकतया उक्तश्ुति- 
विषयत्वेन नियोज्यप्रयोजकतया | कादावेत्कस्येति । ' न श 
याजिनः शराद्धं भोजनीया इल्यादो कदाचिच्छदयाज्यादौ शूद्ाज्या- 
दिपदस्येव कदाचिद्ूणादिदेहतादाल््याध्यासवति त्राह्णादिपदप्रयोग 
इति भावः । वम्तुतो हननस्य सुपुप्पुरुषे कृतस्यापि प्रबुद्धतदीय- 
दहप्रणवियोगानुकूख्व्यापाररूपलानपायात् , प्रबुद्धतादज्ञायां च ब्राह्म 

1 प्रतिविम्च 
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जीवन्त विषयत्यमपि; तस्यावरणशक्ति निवन्धनाध्यासाभा- 
वेऽपि विश्रयशक्तिनिवन्धनाध्यास्ममवात् । न चवै कदाचे- 
दध्यामस्य प्रथोजकत्ये महापातकेन नष्ट्राह्मण्यस्याप्यधिकार- 
प्रसङ्गः; तत्र॒ महापातकस्येवानधिकारप्रयोजकत्वम्, न तु 
ब्रह्मण्याभावस्य ; ' पतितो व्राह्मणः इति व्यवहारेण तदभाव- 
स्येवाभावात् । तथाचोक्तं माष्ये--' सवाणि विधिनिषेध- 
शासराण्यध्यासमृानी 'ति । प्रमातृतायन्यथानुपपत्तिरप्यध्यासे 
मानम् । कदाचिदध्यासस्थैव प्रथोजकतयेन सुषुप्रौ तदभावेऽपि 

णोऽहमित्यध्यासानियमेऽपि ब्राह्मणदेहप्राणवियागानुकूरव्यापाररूप- 
ब्रह्मणहननत्वस्य युषुप्तटननेऽपि सत्वात् , ` ब्राह्मणो न हन्त्य ः 

इत्यादेः पुषुपाक्षणहनननिषेधकल्वमम्याहतम् । एवं जीवन्मुक्त 

रारीरादावपि ब्राहमणलानपायाद्धनननिषेधादिश्रूतिविषयलामिति ध्येयम् ॥ 
आबरणशक्तिनिवन्धनेति । पूणानन्दद्यं मे नास्ति न भाती- 

त्यादिषूपेति शेषः । विक्षेपन्ञाक्ते निबन्धनेति । प्रारव्धकमोधीनत्राह्- 
ण्या्यघ्यासरूपेति शेषः । अधिकारप्रसङ्ग इति । तथाच बह्मण्या- 
मावस्थेवानधिकारप्योजकल हननादिनिषेधाविषयलेऽपि स प्रयोजकः 

स्यादिति भावः । न तु व्राह्मण्याभावस्येति । वस्तुस्थितिरियमुक्ता । 
ब्रह्मण्यामावम्यानधिकारप्रयोजकलेऽपि निषेधाविषयते तस्य॒ कादा- 

चित्कस्य न प्रयोजकम् ; सुषुप्तौ हननादेः शिष्टविगीतस्येव बाधक- 
त्वादिति ध्येयम् । तथाचोक्तमिति । विधिनिषेधश्रतिस्थवराह्मणादिपद- 
मक्तरीत्याध्यासाथकसुक्तं चयथेः । प्रमातृत्वादीयादिना ज्ञातृत्वादि 
गृह्यते । अध्यामे--दहैनियादिप्वहं ममामिमाने । प्रयोजकत्वे- 
नेति । ख॒षुष्तविलयादि निरस्तमिति योजना । तदभाव इति । य्यपि 
ज्ञातृत्वे पुषुप्तायविचावृत्तिषटितत्वान्न देहेन्दियाध्यासमपेक्षते, अविचा- 
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्ातृतस्य पटादि प्रमाकाठे तदभावेऽपि प्रमातृखस्य द्ेना- 
त्कथमेक्याध्यासस्तत्र प्रयोजक इति-- निरस्तम् । तदुक्तं 
भाष्ये प्रमातृत्वादिकमध्यासमूरमिति । अत एव चा्ाका- 
दीनामनमिर्यहितग्रबलाममानुमानादीनां दह् एवास्मेति प्रवादः। 
अन्यथा प्रतयक्षप्रामाण्यवादिनंस्तस्य ताद॒न्यवहारानुपपत्तः। न 
च-- चावाकादरनमानामासाज्ातत देहात्मेक्यभमे प्रलय्षत्वा- 
भिमान इति- वाच्यम्; प्रत्यक्षेण मेद गृहीते अनुमाना- 
मासादेनाऽमेदस्य योधयितुमद्चक्यत्यात् । तथाच प्र्यक्ष 

ध्यासस्तु युषुप्तावस्त्यव ; एवं घरदिप्रमाकार्ऽपि मनुष्योऽहमियादि- 
साक्िरूपाध्यासा वतत एव ; तदनभिलापस्तवमिसपप्रयाजनाभावात् । 
न हि घुषुपतवन्यसंसारकरेऽहमिवयध्यासो नाम्ति, न वा देरैक्या- 
विषयकः, अन्यथा ` नाहं मनुप्य' इत्यपि कदाचिस्स्यात् ; तथापि 

समधिप्राचुयपरद्नाय कादाचिकाध्यापप्रयोजकतमुक्तम् । ' आला- 
न्[सनोश्तरेतराध्यासं परस्त्य सवैप्रमाणानि प्रवतन्ते । दहैद्धिया- 
दावहं ममाभिमान्हीनस्य प्रमातृलानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृच्यनुपपत्तेः | न 
हीन्दरियाण्यनुपादाय प्रयक्षादिषमवः । न चाधिष्ठानमन्तरेणेच्िय- 

व्यापारः । न चानध्यस्तास्मावेन देहेन कथचिद्याप्रियते । न चाध्यासे 
विनाऽऽत्मनो ऽङ्गस्य प्रमातृलम् । न च तद्विना प्रमाणप्रवृत्ति' रिति 

माप्याथ संक्षेपेण --प्रमातृतादिकमध्यासमूरमितीति । प्र्क्षेण 
मेदे गृहीत इति । एक्यप्रयक्षटपविरोध्यभावादिलयादिः । अ्षक्य- 
त्वादिति । ननु- घटः सन्नित्यादिसत्यलनिश्चये सत्यपि प्रपञ्च 
मिथ्यालानुमानमिव मेदप्रलक्षे सल्यप्येक्यं चावोकदिमिरनुमीयते ततराह- 

¡ न्द्रियादि-ग, सत्व-ग, 
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एवायमेक्यभ्रमः । अत एवाङ्व्या देहं ्रदश्यं ददल्यय- 
महमिति । अत एव देहासिक्यनिषेधश्तिरप्युपपदयते ; अन्यथा 
तस्याप्रसक्तप्रतिपेधकतापत्तः। न च कुसमयप्राप्रनिषैधेका सा; 
प्र्यक्षविरुदरकुसमयस्याप्यनयकाश्चात् । तस्मादाभीरसाधारणात् 
` अहं गौर' इ्यादिप्रल्ययादातमन्यन्तःकरणेक्याध्यासादह- 
तद्रमोध्यासोऽपीति सिद्धम् ॥ 

दत्यदैतसद्धौ ददात्मेक्याध्यासापपात्तः ॥ 

अत एषेति । मिथ्यालन्थाप्यवद्विसेप्यकतवज्ञानेन सतर्केण सलयत्- 
ज्ञानमामासाक्क्य मिथ्यालं यथा प्रपञ्चेऽनुमीयते, तथा चावौकादीना- 
मेक्यव्याप्यवद्विशेप्यकलज्ञानिन सतर्केण मेदप्रलक्षमामासीक्त्य नेक्यानु. 
मानम् ; व्याप्याचप्रतिसन्धानेऽप्ययमह् गौरः स्थूरु इति स्वामाविक- 

व्यवहारदश्चनात्, परं तु मम देह इति भेदप्रक्ष सत्यपि नाहं गौर 
द्यादिपरयक्षामावात् गोरोऽहमिचेक्यप्रयक्षम्याप्रतिवन्धस्वात्तनैव चार्वा- 
कादीनमिक्यव्यवहार् इति भावः । करुसमयस्येति । देहात्मेक्यबोधक- 
कुत्ितशास्स्येलथः । अनवकाशादिति । श्रुतितन्मूर्कशस्तं विना 
परक्षविरुद्ध सासे आस्तिकानामविश्वासात्तसयप्ताथनिषधकलं श्रतेन ुक्त- 
मि भावः : यत्त-प्रयक्षोऽपि देहासनोर्मेदो न व्यवद्वियते यम- 
जयार्मेद इवेति तद्वयवहाद्ेतक्ञानाय श्रतिरतो नारुबाद इति- त्न; 

अव्यरवह्ियमाणम्य भेदस्येदानीं प्रयक्षे मानामावात् । यमजयेभदस्तु 
व्यवहियते, तद्व्यवहता तु सामम्रचमावान्न प्रलक्षीकरियत इति ॥ 

तकैरियादि- देहासेक्योपपादनम् ॥ 

इयद्रुतसिद्धव्यास्यायां गुस्चद्धकागां देहात क्याष्यासोपप्रत्तिः ॥ 
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¢ त. (~ 
अच्न्ार्{लतरखक्षणापपात्तः 

~ अ (५ 

नजु--अविद्यायां तन्निवन्धनाध्यासे च सिद्धेऽपि न 
तस्यामनिवेचनीयतवापिद्धिः; टश्षणप्रमाणयोरमभावात् । तथाहि- 
किमिदमनिवांच्यत्वम्, न तावननिरक्तिषिरहः (१), तन्निमित्त 
ज्ञानापिरदो वा (२), तननिमित्ताथविरहो वा (२), तन्निमित्त- 
सामान्यविरहो वा (४) । आदये अनिर्वाच्य इत्यनेनैव निरुक्तया 
"इदं रूप्यमिति निरुक्तया च व्याघातः, द्वितीये निरक्ति- 
रूपफलसच्वेन तननिमित्तपिरहस्य वक्तुमशक्यत्वम् । अत एव 
न॒ तृतीयः; अथस्य निशृक्ताव निमित्तत्व । फलसन्वादेव 
न॒ चतुथः । नापि सद्विटक्षणत्ये सत्यसद्विरक्षणत्वम् 
(५) सद सदपत्वेऽप्युपपत्तेः । अत॒ एव॒ न॒ सखराहिलय 
सत्यसचवविरहः (€) तथा च टक्षणासभव इति- 
चेन्न; सदविरक्षणते सत्यसद्विखक्षणतये सति सदसदिलक्षण 
स्वम् । (७) सच्वास्चाभ्यां विचारासहत्वे सति सदसः 
चेन विचारासहत्ये बा (८) प्रतिपन्नोपाधो बाध्यत्वं वा 

अथानिवाच्यत्वरक्षणोपपततिः 

तस्यामिति । स्वपरयुक्ताध्याससहितायामव्रियायापि्यथः, तेन 

रूप्यायनिरवाच्यतस्यापि समथंनमग्रे नासङ्गतम् ¦ वक्तमरक्यत्वा- 

दिति । निरक्तिरूपफलसच््वे तत्कारणज्ञानादिकमावदयकमिति भावः । 

अथ तनिमित्ततवं ततकारणज्ञानविषयतं, तत्कारणलं वा, आय 
आह--अत एव न तृतीय इति । दितीय आह--अथेस्येति । 
प्रतिपन्नोपाधौ वाभ्यत्वम् स्वाधिकरणनिष्ठाल्न्तामावप्रतियोगिलम् | 
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९) इत्यादिरक्षणे निरवद्यत्वसमवात् । न च--आच 
सतोऽपि सदन्तरविरक्षणत्वास्सिद्रसाधनमिति- वाच्यम् ; सा 
वच्छिन्नभदस्य सन्नति प्रतीतिप्रयाजकस्य संदटक्षण्यपदाथ- 
त्वात्। न दहि सति सदन्तरमभदऽपि सन्नति प्रतीतिः. अता 
न सिद्धसाधनम् । एवे च सरित सलयसखरहितत्व 
सति सदसच्छरहितत्यमपि साधु । स्यादेतत्-पख ताव- 
त्सत्ताजातिव (१), अर्थक्रियाकारिलखं वा, (२), अबाध्य 
वा (२), प्रामाणिकत्वं बा (४), अशन्यत्य वा (५), ब्रह्मत्वं 
वा (६), पराङ्गीकृतं वा (७) । नाचद्वितीयो ; शुद्धात्मनि 
सद्रेरक्षण्यस्य प्रपञ्च सदरटक्षण्यामावस्य चापातात् । न ठतीयः, 
त्वन्मते त॒च्छस्याप्यवाध्यत्वेन तत्र॒ सदलक्षण्यस्यानिवा- 
च्य(त्व)स्य वाध्यलनासद्रेटक्षण्यस्य चायोगात् । न चतुथं 
प्रमा ह्न्तःकरणव्रत्तिः, तद्विषयत्वस्य प्रपञ्चेऽपि सखेन सद्र 
ण्यस्य तत्रासचचभ्रसङ्भात् । न पञ्चमः; तस्य प्रपञ्चेऽपि 

विच्मानसेन सदरेरक्षण्यामावग्रसङ्गात् । न षष्ठः; तद्रेरक्षण्यम्य 
जगति स्चेनष्टापत्तेः। न सप्तमः; प्राभ्युपगतसच्स्यासच्च- 
विरहरूपत्येनोभयवेरक्षण्योक्तययोगात् । अत॒ एव--एतेषां 

इत्यादीत्यनेन पूर्वे ्तजननिवल्यवादिसङ्गटः । सिद्धसाधनम् उक्त- 
रक्षणगिष्ठम् । सच्वासत््वाभ्यां सदसत्वन च विचारासहत्वं सत्वाच- 

£ (८. 

सयन्तामाववत्त्वमियमर वक्ष्यते । तत्रापि सत्वादि नाम्तीतिधीप्रयाजकस्य 
सत्वसामान्यामावादोर्निवंशात् किचिचिष्ठसच्वा्यमावमाद।य न दाष 

इत्य।रायनाह्-- एव चति । अप साला । विचारापहतायत्यः 

न्तक्तवाक्षयाथषूपमितयादिः । सत्वासत्वयोर्मिथो विरहस्य मिथ्या- 
तवानुमाने प्रल्याछ्यातव्वेऽपे पराक्तद्षणं पशु तद्गीकरति-- 
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विरहस्यासचरूपत्व- निरस्तम्; अथास, निरुपाख्यतं, 
निःस्वरूपत्वं वा । नाद्यः; असदादिपदेनेव ख्यायमानत्वात् । 
न दितीयः; स्वरूपेण निपेधपक्ष शुक्तिरूप्यादेरपि निःस्वरूप- 
त्येनासदेरक्षण्यानुपपत्तेरिति- चेन्न; परामिमतयसन्वासचे एव 
विवधिते, न पारिभाषिक, अतो न तादक्सदसदरैरधण्योक्ता- 
विष्टापत्तेः। नापि- तयोः परस्परविरुद्सयेन एकनिषेधस्या- 
परपिधिषयेवसन्नतया एकत्रोमयवेरक्षण्यं व्याहतमिति - 
याच्यम्, निषेधसथुचयस्पाताच्िकतवाङ्खीकारान्न व्याहतिः । 
न ह्यताचिकरजतेन शुक्तेविरोधः । न च तर्हिं सदादिविलक्ष- 
ण्योक्तेः कथ॒म् ? तत्ततप्रतियोगमिदुर्तिरूपतामातम्रकटनाय । न 
हि स्वरूपतो दुर्निरूपस्य रफिचिदपि सपं वास्तवं संमवति । 

पराभिमतेति । इष्टापत्तिः- इष्टसपत्तिः। न व्याहतिरिति। पराम्युप 
गतया: सत्वास्तस्वसामथा वरदत्वन वरार्युपमतत्त्वास्षत्वहू्पावभावा- 

न रक्षणे निवेश्येते, किंखताचिकषवेन प्रतियागिसमानाधिकरणो व्याप्य 
वृत्ती ; अतो न व्याहातिरति मावः । कथम्--किमथम् । अताचिक- 
योस्तदमावयोस्तदधिकरणे ममापीष्टववात्तदुक्तिव्येर्थेतिः भावः । न 

सा व्यथां; तादशाभावयोः प्रतियोगिस्षमसत्ताकयोरेव निवेशेन स्वा 
न्युनसत्ताकस्य स्वसमानाधिकरणाल्यन्तामावस्य प्रतियांगिलरूपमिथ्या- 
तवस्य सत्वादौ ज्ञापकलादित्याशयेनाह -तत्तस्रतियोगिदुर्निरूप- 
त्वेति | प्रपञ्चसच्वादिमिथ्यालेल्यथः ॥ 

ननु-- तन्मते प्रपञ्चे सत्वाचचमावस्य ताच्िकतमेव युक्तम् ; 

अन्यथा सत्वादिस्तत्र ताच्िकलापतस्तत्राह --स्स्पतो दुर्निरूपः 
स्येति । मिथ्यामूतस्येल्यथः । किंचिदपि सत्वादिषूपमविष्टाना- 

1 तदक्तिस्ते व्यर्थति-ग. 
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(की 

ननु-सच्वादिराहिलयस्यातािकतेऽपि सखादेदुर्निरूपत्वमाः 
तरेणनिर्वाच्यत्रे पथ्मप्रकाराषिद्यानिवृत्तौ *नानिवाच्योऽपि 
ततक्षय ` इत्यनिवाच्यत्वनिषधायोगः, सखादिवत्तद्राहिलयस्या- 
प्यताचिकते सखादौ प्रमाणनिरासेन तद्राहिव्य तदुक्तययोगः, 
अविरोधाय बिधिसयुच्यस्येषाताच्चकलस्वीकारशेति--चेन; 
पञ्चमग्रकाराविदयानिवत्तिपक्ष नेतत्रितयविलक्षणत्वमात्रमनिर्ा- 
च्यत्वम्, फिंत॒ अक्तिकारानवस्थायित्वसदहितम् । तथा 
च॒ य॒क्तिकाठावस्थायिन्यामिद्यानिवरत्तावनिर्ाच्यत्यानिषेधो 
युज्यते। सखादिराहिये त्वबाधिताथविषयकम्रमाणो क्तिनास्त्येव । 
्ञापकमात्रोक्तेस्तदंगेऽसाधारण्यतो वादििप्रतिपात्तिनिरासाथो । 

न्यस्वह्पम् । बाधावधिादिनायिष्ठानस्वरूपस्य परिरेषेऽपि तदन्य- 

सत्त्वादि संखष्टरूपं बौध्यत्वेन न वास्तवमिति मावः । दुर्निरूपत्व- 
मव्रेण-स्वान्यूनसत्ताकस्वसमानाधिकरणालयन्तामावप्रतियोगिखमात्रेण । 
अनिववच्यित्मे--तादशसत्वायाश्रयप्रपञ्चस्यनिवीच्यपदाथवे । नानि. 
बाच्योऽपीति । न सन्नासन्नापि सदसदित्यादिः । तरक्षयः--अविचा- 

नाचः । सचखचादिषदिति। प्रपच्चेलयादिः ¦ तद्राहिये-च्वादिराहिये। 

तदुक्तययोगः-प्रमाणोक्तरयुक्तता । स्वीकारः स्वीकारापत्िः । युज्यत 
इति । नन्वनिवाच्यविशेषस्य मुक्तिकालन्वयेऽपि क्षत्यभावादव्यि- 
निवृततिव्यावृत्तये विशेषणोपादानं म्यथेमिति चन्न ; अविचानाशस्य सुक्ति- 

स्वषूपलमतेऽनिवच्यत्वासंभवात् , अनिवौच्यसामान्यस्य तच्वधीनिव- 
त्यत्वावरयकलात् । अन्यथा ज्ञाननिव्ल्यवषूपस्य मिथ्याललक्षणस्य तत्रा- 

व्याप्तयापत्तेः । ज्ञापकमामोक्ति- व्यावहारिकस्य सच्वायमावस्या- 
नुमानाय॒क्तिः । तदे व्यावहारिकपनत्वामावाचशे ' । असाधा- 
रण्यतः- प्रपञ्चः सन्नेव असन्नेव वेयेवं रूपेण । न स्यादिति। स्वा. 

कत्वामावादयये-क, 
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अताचिकपिधिसथुचयापत्तिस्तविय । न द्यताधिकसच्वासचे 
निषेधसथुचयेऽपि विरुध्येते । यत्त विधिसमचयस्याताचिक्रत- 
पक्षे म्रान्तिबाधन्यवस्था न स्यादिर्युक्तम्, तन्न; अताच्विक 
त्वादेव भान्तेवाधस्य सचप्रतिपेधस्याप्रतिक्षेपास्सच्स्याताचि- 
कृताच तदुपपत्तेः । ननु--निषेधसप॒चयस्याताल्िकतवं किम- 
मयाता्चफत्वाद्रा, एकेकाताचकखाद्रा । नाचः; उभयता- 
चिकत्यवदुभयाताचकतस्यापि िरुद्रत्वात् , बिधेसगरचयस्य 

ताचिकत्वापाताच, एकेफम्रतियोगिताचिकत्वापत्तेरेव न द्िती- 
योऽपि ; ताच्िकादयन्ताभवप्रतियोगेन एवाताच्कतादिति- 
चेन; उभयाताचिकत्वादेव निषेधसमुचचयस्याताचिकतम् । 
न चोमयताच्कत्ववदुभयाताखिकत्वमप्येकत्र विस्म ; वल्मी- 
फादवकत्र स्थाणुत्वपुहत्रयारताचकत्वदश्नात् । न च 

देस्तदमावस्य चाताच्चिकत्वे सच्वादिषीम्रौन्तिस्तदमावर्धीबाधि इति 
व्यवस्था न स्यात्, अताच्तिकस्य तालिका मावधीरेव वाध 
इ्यमिमानः । अताचिकत्वादेव - ~ सत्वदिरताचचिकखदिव । 
सत्वप्रतिषेधस्य- स्ादिप्रतिषधरूपम्य । सखस्य--सच्चादेः । 
अताचिकत्वाचच -- अताच्तिकतदिव । तदुपपत्तेः -- सत्वादि- 
बधोपपत्तेः । ताच्िकामावधीत्वं वाधले तत्र नेदयथः । उभया- 

एकैकाताचिकतात्- 
एकेकमात्रातात्िकतत्--उभयताच्चिकृत्ववदिति । एकत्र पर्मिणी- 

[न 

त्यादि: | मिथो विरुद्धयोरेकधर्मिणि ताच्िकतयेवाताच्तिकतयापि 

---------~- 

1 तन्विक्ता-ग, 
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परस्परविरहरूपयोरेकत्रोभयोरताचिकत्यं पिरुदरम्; एकत्र 

तन्त्वादौ पटतत्रागभावयोरभयोरप्यताचिकतदशेनात् । न 
च प्रतियोगितदत्यन्तामावयोरवायं नियमः; नियामकाभावा- 
दस्माकमसंप्रतिपत्तेः । वस्तुतस्तु-सचासस्योनं परस्पर 
विरदरूपतवम् , फितु परस्परविरहव्याप्यतामात्रम् । न च- तादृश 
पारिभाषिकसदसदरक्षण्योक्ता नास्माकमनिष्टमिति-- वाच्यम्; 
सखमबाध्यत्वम्, असं स्येन प्रतीत्यनहंत्वम्, तेदुभय- 
वैलक्षण्यं च तव जगलयसंप्रतिपननमिति कथमिष्टापत्यवकायः ! 
इष्टापत्तौ च कथं न मतक्षतिः? अत एव ध्वंसानुपरक्षित- 
तदुपरक्षितसत्तायोगितवरूपनिलयत्वानि्यत्वथोः सत्ताहीने सामा 
न्यादावभाववदुत्तरावधिराहित्यं नित्यत्वम्, भावान्यनिव्रत्तिमच्ं 
चानित्यत्वम्, तदुमयाभावः प्रागभाव इव श्ुक्तेरुप्यादौ 

+ विद्यमानत्वं विरुद्धमिति मावः । नियामकाभावात् --उक्तदियम- 
गराहकतका।मावात् । प्रतियागिसमवायिन्यघ्यन्तामावानङ्खीकतृमते कषण- 

सदो माविधटादेरिदिमिदानीं घरवन्न वेत्यादि ' संशयस्य दशनेन 
प्रतियोगितदव्यन्तामावयोरप्यताच्िकयोरकत्र विधयमानघ्वं न विरुद्ध- 

मित्यपि बोद्धवम् । सच्चमवबाध्यत्वमित्यादि । विवेचिततमेतनिमि- 
थ्यात्वानुमान । ध्वंसानुपरक्षितेत्यादि । ध्वसाप्रतियागिवृत्तित्वविि 
्सत्तायागिख निव्यखम् , प्वसप्रतियागिवृत्तिखविशिष्टसत्तायोगितमनि- 

त्यम, तयोः सामान्यादावभाववदियथः । उत्तरावधिराहिव्यम्- 
(~ भ 

प्वसाप्रतियायत्वम् । मवार्पामन्रूत्तप्वचू-मविन्या या नित्र- 

1 वन्नेदयादि-क. ग. 
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मिथ्याभूते सचवासचयारमावः स्यादिलयाहुः । उक्तसखा- 
सयोः परस्परविरहव्याप्यलेऽपि परस्परपिरहानात्मकत्वात् । 
उक्तनित्यतयानितयत्यवत् । ननु--इदं नित्यत्वानिल्यत्योभि 
रितयोव्यैतिरेकः सामान्ये प्रागभप्रे चास्तीत्युक्तमयुक्तम् ; 
नित्यत्वस्य सामान्यानुगतध्वसाव्रतियोगितवरूपत्वात् , अनि- 
त्यत्वस्य च प्रागभावस्यापि प्रतियोग्येव ध्वे, भावस्येवाभावो 
निवृत्तिः, अमावस्य तु भाव एवेति स्वीकारात् । ध्वंसोपलक्ष- 
तानुपरक्षितसत्ताराहिलयसूपपारिभापिष्निलयस्ानिलयतयोरेकव्- 
सामान्यादा भाववदेकतर सखासे स्यातामित्यपि स्यादिति- 
चन्न; न हि वय द्टान्तमात्रेण सचखासखयोरेकत्र स्थिति त्रम 
येन॒ व्वंसोपलक्ितानुपटक्षितसत्ताराहिलयसूपपारिभापिकनित्य- 

त्यानिव्यत्वयोरेकत्र सामान्यादौ सद्धावनिदश्षनेन सचा- 
सत्वयोरेकतर सखयुच्येत । किंतु प्रमाणैः सिद्धे निषेध- 
समुचये सामान्यादिव्यावृतच्तनिलयत्वानिवत्ययो्निषेधसयुच्चयं 
दृष्टान्तयामः। एवं च सामान्याघनुगततदुक्तनितयत्वानितय- 
त्वयोरनिषेधसमुचयस्यादृष्टान्तसखेऽपि न क्षतिः । अत एषोक्त- 

मध्यस्ते नित्यत्वानिलस्योखिः सखासखखयोरप्यभावौ न 
विरुद्धौ ; धर्मिण एव कल्पितत्वेन विरुद्रयोरपि धमेयोरभावा- 
दिति । न चवै कद्पितस्यानिल्यत्वाभ्युपममबिरोधः; ताचि- 
कानित्यत्यामावेऽपि धर्मिसमसत्ताकानि ` त्यत्वसचेनाभ्युपगमे 

तिस्तत्पतियोगितम् । आहुः अस्मदाचायाः । न चैवमिति । एवं 
कल्पितस्य निल्यलानि्यलयोरमावस्वीकरि । ताखिकानितयत्वामापे- 

1 गौरभावाविव, 

॥.9010.1; 8 
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विरोधाभावात्। न च-कखितत्देतोरविरुद्रधमाभावस्पसाध्यस्य 
च भावामावाभ्यां व्यापात इति- वाच्यम्; अताचिकटैतु- 
सद्धवेन ताचिकधरममाभावस्य साधनेन व्याघातामावात् । अत 
एव स्वरूपतो दुर्निूपस्य न किञ्चिदपि सूपं वास्तवं संभवतीति 

(~ = भै, (^ 

प्राचायुक्तिरपि सङ्गच्छते ; ग्यवहारिकेणेव दुर्निरूपत्वेन हेतुना 
न्यावहरिकवास्तवरूपाभावस्य साधनात् । अत एव-दुनि- 
रूपत्वरूपहेतोवांस्तवरूपामावसाध्यस्य चाताच्िकल्ेऽसिद्धि- 
बाधो ताचिकतवे व्याघात इति- निरस्तम्; धर्मिसमसत्ताक- 
हेतुसाध्यादिसखेनासिद्धयाच्भावात् , ताचिकहेत्वा्यमावाच्च न 
व्याघातः । स्वरूपतो दु्िसूपत्वं च कदिपितत्वमेव । एतेन- 

ऽपि। अनिल्यत्स्य ताच्चिकलतेनामावसच्वेऽप । न च कलिपितत्वहेतो- 
रित्यादि । कलितलेन हेतुना धमेसामान्यस्य ताच्तिकलेनामावः 
साध्यः; तथाच कस्ितत्वेतोः ` स्वविधयीमूतस्य धमोमावस्य च 
धर्मस्य च ताच्िकठेनामावग्राहिकानुमितिः । अतस्तस्या: स्वस्मिन् 

स्वोपजीन्यपरामरये चाप्रामाण्यसेपादकतेन भ्याघात इति भावः । 
ताच्तिकं प्रामाण्यं स्वस्मिन् स्वोपजीव्ये च नास्त्येव, किन्तु व्यावहारि- 

कम् ; तदेव चोपर्जव्यम्, अतो न तस्या व्याघात इयाश्चयनाह-- 
अताचिकदेचिति । ताल्िकथमाभावस्य षमसामान्यस्य ताचति- 
कतेनामावस्य । व्यावहारिकवास्तवसूपाभावस्य धमेसामान्यस्य 
वास्तवत्रेन व्यावहारिकामावस्य । धर्मिसमानसत्ताकेति । ग्याव- 
हारिकेल्यथेः । मन्मतेः हेलादेरल्न्तामावस्य सावंत्रिकत्वाव्यावहारिको 
हेत्वादिमद्धद एव पक्षादिवृत्तिरसिद्धयादिरिति भावः । कल्पितत्वमे- 
वेति। बाधितसत्त्वासत्सरोभयकतवरूपवक्ष्यमाणपिथ्याल्मेवे्यथः। एतेन 

क, अ 

1 कलिपतत्वे देतोः-क, 2 तन्मते-क. ग. 
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किमिदं स्वरूपतो दु्निरूपत्वं केनापि प्रकारेण दुर्निरूपं वा, 
केनापि दुर्विरूपत्वमि्येतदन्यग्रकरण वा, सखासचाम्यां वा | 
नाचः; केनापि प्रकारेण दु्निरूपत्वमित्यनेन प्रकारण दुनिरूप- 
त्वादुनिरूपत्वाभ्यां व्याघातात् । अत एव न द्वितीयः; 
केनापि प्रकरेण दुरनिरूपत्वमियतदन्यप्रकारेण दु्निरूपत्वस्य 
केनापि प्रकारण दुरनिरूपत्वान्यत्वात्, मिथ्यात्वादिना करिषितस्य 
सुनिरूपत्वाच । न ततीयः ; तस्य सदसदवैरक्चण्यावास्तवताहेतु- 
त्वादिति- निरस्तम्; वतीयपक्षस्य श्ोदसदहस्वाच । तथाहि- 
सच्वासचवाभ्यां दुर्निरूपत्वं हि वाधिततद्रयकतम्, तच धर्म- 
विरिष्टधम्थेताचिकत्वे हेतः; तथाच सदसद्रैलक्षण्यमपि धर्म 
स्तदताचिकते कथं न हेतुः स्यात् । मचेवे--फल्पितस्य 
दश्यादश्यवाध्याबाध्यदुर्निरूपसुनिरूयत्यादिबदहिभोोऽपि स्या- 
दिति-- वाच्यम्; ताचिकटस्यत्वाधशेषधर्मवहिमापस्य कटििते 
दृष्टत्वात् । अताच्विकस्य दस्यतवादेव्योवहारिकप्रमाणैः येथा- 

ुर्मिरूपत्वहेतुकस्य धमौमावानुमानस्य सम्भवेन । सदसद्र- 
लक्षृण्यावास्तव्येत्यादि । सदसत्वाभ्यां दर्निरूपतं स्वाधिकरणस्या- 
वास्तवत्वपाधकं, न तु स्वसमानाधिकरणस्य सदसृद्वैरक्षण्यादिषरम- 
सयेत्यमिमानः । अताचिकते हेतुरिति । धमेविरिष्टो धर्मी 
वाध्यः," दुनिरूपत्वादिलयनुमानाद्विशिष्टस्य बाध्यताकिद्धिः । जथवा-- 
धर्मां वाध्यो 2 ऽवाध्यत्वेन धमेसामान्यस्यामाववांश्च, दुर्निरूपता- 
दिव्यनुमानात्तस्िद्धिः । वस्तुतो ददयत्वादिना धर्मिणां धमीणां 
चोक्तदुर्मिरूपत्वस्य सिद्धिरविरोषात्तेन च बाध्यलसि द्विरपि सम्भव- 

पैति मावः । ताच्विकट्स्यत्वाशेषधमेवहिमांवस्य । रद्यतादे- 
ए. (~ 

1 धमविरिष्रे धमोबाध्यो-क, 2 धमोबाभ्यो-क, 

& गुः 
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यथमङ्गीकृतस्येवमप्यविरोधात् । अदश्यत्वादिकं तु व्यावहारिकं 
नास्त्येव । प्रातिभासिकं वेतदप्यङ्गीकुमं एव । एवंच तार्किक- 
मते संयोगतदमभावयोरिव मश्मते भेदाभेदयारिव सचा- 
स्वाभावयोरप्यविरोध एव । नचैव सच्वासत्वयोरपि तद्व- 
देवाविरोधः स्यादिति- वाच्यम्; अताच्वकयोरविरोधे इश- 
पत्तेः, निषेधसयुच्चयस्यापि ताच्िकस्यानङ्गीकारेण तत्साम्येन 
विथिसम्चयस्य ताचिकस्यापादयतुमश्चक्यत्वात् । न च 
ताचिकसेयोगतदभावनिदशेनबलात्तदापादनीयम्; दृष्टान्तेऽपि 
ताचिकत्वासम््रतिपत्तः । ननु--अनि्ाच्यत्वं सत्यासत्वा- 
दिना पिचारासहत्वम्, तच्च न तावत्सखाद्यनधिकरणत्वम् ; 
असतो ब्रह्मण निर्धमकत्वन तत्रातिव्याप्नः। न च-कल्यित- 
सच््वाधिकरणत्वं ब्रह्मण्यपीति- वाच्यम् ; तस्य जगत्यपि विच- 
मानत्वेन तत्राव्याप्रः । नापि सच्ा्यल्यन्तामावाधिकरण- 
त्वम् , निधेमकब्रह्मणः सखवत्तद त्यन्ताभावस्याप्यमविन तुच्छे- 
ऽप्यसच्छवत्तदत्यन्तामावस्याप्यभावेन कथंचिद तिग्या्चिनरा- 
सेऽपि तुच्छबरह्मणोनिधमकत्वेन धमेवत्त्वद्रेवानिवीच्यत्वलक्षण- 
त्वापातात्, निविशेषश्चत्यापि व्याघातेन धर्ममात्रनिषेधायोगेन 
ब्रह्मणि सखराहितये तदत्यन्ताभावस्य दुवौरत्वात् । नापि 
सदुपत्वा्यभावः; ब्ह्मणस्सत्वाभावे सद्रुपत्वाभावेन तत्राति- 
व्यापनेः । नापि सत्वादेरित्थमिति निवैक्तमशक्यत्वम् ; बरह्म- 

स्ताच्िकवेनामावस्य । तार्किकमत इत्यादि प्रमाणसिद्धलवंशे 
दृष्टान्तः । तद्ापाद नीयम् । विधिसमुचयतात्तिकलत्वमापादनीयम् । 
निधेमकत्वेन तत्रातिव्याप्नरिति । मावरूपधमामिविऽप्यमावरूपधर्म- 
सस्वादतिग्याधिरिति भावः । कथंचिदिति यदुक्तं तस्फुरयति-- 

निविशेषभ्रल्येति । निषेधायोगेन अमावबोधनायोगेन । सत्वादे- 
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ण्यपि सत्वस्येत्थमिति निर्वक्तमशक्यत्वात् । नापि स्ा- 
दिना प्रमाणागोचरत्वम्; अखण्डाथनिष्टवेदान्तेक्वेयव्रहम- 
णोऽपि सच्वादिग्रकारकप्रमाणागोचरत्वादिति- चन्न; सच्वा- 
दिना विचारासहत्ये सत्वाद्यत्यन्ताभावाधिकरणत्वम् । न 
चातिव्याप्तिः; ब्रह्मणि सच्वत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभावात्; 
अन्यथा निर्विशेषत्वादिश्तिविरोधापत्तेः । न च निर्वि 
शेषत्वरूपविशषसत्वासत्वाम्यां व्याघातेन श्रतिरन्यपरा ; विशे- 
षस्य कल्पितसेन तदमावासचखेन तत्सत्वामावेन व्याधाता- 
भावात्, स्वा्रगजतद् भाववत् । अत एव-- सत्वराहिलऽपि 
तदत्यन्ताभाव आवश्यक-इत्यपास्तम् । नन्वेव--विरषवक्ं 
धमेवत्यै वा अनिर्बाच्यत्वमस्त्िति--चेन्न; आस्तां तावदयं 
सुहदुपद शषः; उक्तलक्षणस्य निष्पन्नत्वात् । यद्रा--सत्वादिना 

रित्थमित्यादि । निवक्तुमराकषयसत्त्वदिकलमिव्यथेः । सत्वामावो 
ब्रह्माणि विद्यमानोऽपि मिथ्यालाद्भक्लाणि नारस्तासयाह-- ब्रह्मणि सचव- 
वत्तदत्यन्ताभावस्याप्यभाषादिति । तथाच वक्ष्यमाणरीत्या धमे" 
समानसत्ताकाल्यन्तामावो रक्चणमनतिन्याप्तमिंति भावः । समाधत्ते-- 

विशेषस्य फल्पितत्वेनेति । विशेषसामान्यस्य कल्पितलनेसयथः । 
तदभावासच्येन विशेषामावरूपस्य विशेषस्याप्यसत्वेन ¦ तत्सचा- 

भावेन व्याधाताभावात् निर्विशेषत्वम्यासच्वेन यो व्याषातस्तस्या- 
सम्भवात् । विदोषतदभावयेरेकत्र कल्पितत्वे दृष्टान्तमाह-स्वाय्रति । 

अत् एव ब्रह्माणि विमानस्य सत्वामावादर्भिथ्यालेन ब्रह्मण्यमावादेव | 
तदत्यन्तामावः षर्मिसमानसत्ताकमस्तदध्यन्तामावः । आवरयकः 

ब्रहमण्यावर्यकः । एव धर्मिसमानसत्ताकस्वाविशेषणावदयकवे । निष्न्न- 
त्वादिति । न च सत्ताद्यमावतवं व्यर्थमिति -- वाच्यम् ; वर्मिसमान- 

1 धर्मि. 
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विचारासहत्वं सदपत्वाद्यभावः । सत्वरूपधमोभावेऽपि यथा 
ब्रह्मणः स॒द्रपत्वं तथोपपादितमधस्तात्। अतो न तत्रातिव्यािः। 
न चैव-सदात्मके बरह्मणि भ्रोतसत्यपदादौ लाक्षणिकत्वे न 
स्यादिति-वाच्यम् ; स्वधमेविशिष्टवाचकस्य तस्य निधर्मके 
रक्षणाया आवडयकत्वात् । न हि निधमेकस्रूपवाचकतवं कस्य- 
चिदपि पदस्यास्ति। नयु-सखादिराहित्यमताच्िकमपि न 
तावत्रातिभासिकम् ; रप्यप्रपश्चयोब्रह्यवत्पारमाथिकत्वापत्तेः । 
नापि धामिसमसत्ताकम् ; बाधवोध्यस्य भ्रान्तिसिद्धेन साम्या- 
योगात्। नापि व्यावहारिकम्; जगति व्यावहारिकत्वे रूप्ये 
परातिमासिकते चोक्तदोषात्, रूप्य व्यावहारिक च जगति 
पारमाधेकत्वापातेन्रैतहानिरिति - चन्न ; धर्मिसमसत्ताकस्येव 
सत्त्वादि विरहस्येष्टत्वात् । न च बाधवोभ्यस्य भ्रान्तिसिद्धेन 

सत्ताकत्वसम्बन्धेन सत्तामावादेरक्षणलसम्भवात् । तद्वयक्तिलेनाभावस्य 
रक्षणतेन सत्तादिप्रतियोगिकत्वाषिशेषणवेयथ्यरङ्कानवकाशात् । वस्तुतो 
मन्मते ठक्षणवाक्यस्येतरव्यावृत्ताखण्डार्थतया प्रमाणखस्य वक्ष्यमाण- 

तेन वेयथ्येशङ्काया नावकाशः । तथोपपादितमिति । सदाकार- 
प्रतीतो सवाँनुगतमेकं ब्रह्मैव सद्रूपं विषयो, नान्यदननुगतत्वादि- 
व्ा्क्तपेयथः । अधस्तात् मिथ्यालवानुमाने । कस्यचिदिति । 
आकाशादिप्दम्यापि शुद्धव्यक्तौ शक्तिनं सवसम्मतेति भावः । यथपि 
विशिष्टवाचकम्य शुद्धेऽपि शाक्तेसत्वात्तत्र न रक्षणा । अत एव 

पश्चादिपदस्य रोमवह्ठ्खखवच्छक्तस्य सङ्गखवत्त्वमात्रेण बोधकत्व 
रक्षणां विनैव । अत एव चानुकूख्यलशक्तम्याख्यातस्यानुकूकमात्र- 

योघकव्वं लक्षणां विनैवेति कुसुमाञ्जस्यादावुक्तम्, तथापि विरिष्ट- 
वोधकत्वस्योस्सर्मिकस्य वाषेन शुद्धयोधकतवस्थटेऽपि रक्षणेति व्यपदेचो, 

भ [क 

उ रक्षणा पू्ाक्छमह्सुप्न्धयसम् | रत्वात् खन्षणत्वनष्टत्वात् । 
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साध्यायोगः; वाधस्याधिष्ठानमात्रगोचरस्वेन रूप्यवत्तत्सच- 
विरहस्यापि साक्षिसिद्धतया बाधवोध्यत्यामावात् । नचेवं घच- 
प्रतीतिविरोधः; अताचिकस्य तस्याप्यङ्गीकारात् । न चेवं 
ताचिकसच्चविरहस्येव रक्षणत्वपयवसानम्; ताच्विकत्वं चा- 
बाध्यत्वम्, तथाच बाध्यत्वमेव लक्षणमारस्त्वति-- वाच्यम्; 
वाध्यत्वस्यान्यविरेषणत्वेनोपात्तस्य लक्ष्ये ध्मिण्यनन्वयेन त- 
न्मात्रभुपादयेतसयैयथ्यस्य ब्ुमशषक्यत्वात् । न च-- श्त्या 
युक्तया च मेदं निराङ्बेता कथं सदसद्धितरत्वरूपं॑तद्रचाप्ं 
वाऽनिवाच्यं समर्भ्य॑त इति वाच्यम् ; मा विषीद ; अताच्िक- 
स्येव तस्य समथनात्। बाध्यत्वं तु मिथ्यात्वनिरूपणसमथ 
एव निरूपितम् । तस्मान्न शक्तिरुप्यप्रपश्चसाधारणानिवांच्यत- 
लक्षणानुपपत्तिः ॥ 

इत्यद्धैत सिद्धावनिवीच्यत्वरृक्षणम् ॥ 
[1 

बाधवेोध्यत्वाभावादिति । ननु- रूप्यं नस्ति रूप्ये सच नास्तीति 
वाधवोध्य एव रूप्ये स्वाभाव इति--चेद्धान्तोऽसि ; यादयाविषय- 
कत्वेन अममूलाज्ञाननार्कच्वरूपा वाघकता, तादृशस्यैव आन्ति 
सिद्धवेरक्षण्य वाच्यम् ; अन्यथा रूप्यादरप्युक्तविषयतवेन विरोधात् । 
तथाच सत्वामावादिविषयकले नोक्तवाधता, किंतवधिष्ठानविषयकतेनेति 
न दोषः । वक्तुमशक्यत्वादिति । धूमप्रागमावे धूमत्वस्येव भिन्न- 
पर्मिकलेन वाध्य[ता |तं नेतयेयथ्यैसम्पादकमिति भावः । निरूपितम् । 
स्वाश्रयनिष्ठव्याप्यवृच्यलयन्तामावप्रतियो गित्वादिरूपत्वेन विवेचितम् ॥ 

तकः सारस्वते रलेश्वन्दिकाचन्दरभूषणेः । 
दुरन्तध्वान्तभङ्गाय अनिवाच्यत्वरक्षणम् ॥ 
इयर तसिद्धिव्याख्यायां गुरचनिकायामनिर्वाच्यत्वलक्षणम् ॥ 

1 बाधाविरोधत्-ग. 2 कत्वेन-क्. ग. 
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अथाऽविय्याऽऽ्यनिवच्यित्वे प्रत्यक्षानुमान- 
प्रमाणनिरूपणम . 

परमाणं च प्र्क्षातुमानागमाथांपत्तयः । प्रत्यक्षं तावत् 
मिथ्यैव रजतममात् ' इत्यादि । न च मिथ्याशब्दोऽसत्पयायः ; 

वक्ष्यमाणय॒क्तया नृधृङ्घादिसाधारणःसचस्य ख्यायमानरूप्याद 
वक्तुमशक्यत्वात् । न चैतावेन्तं काटमसदेव रजतममादित्यनु 
भवविरोधः ; अनिर्वाच्यवेकदेश्चसचचम्यतिरेकविषयत्वेनैषोपपत्तेः। 
नचेवं ' स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' इत्यत्रापि सल्यभेत्यस्थास्चन्य- 
तिरेकपरिवयतयेवोपपततिः; ब्रह्मणि सद्ुपतायाः प्रागुपपादि- 
तत्वेन तस्याप्रचन्यतिरेकविषयत्वकल्पनाया अनुचितत्वात् । 
तथाच ब्रह्मणि सस्ल्ययस्य सूप्येऽस॒त्प्रत्ययस्य च सच्वासत्व- 
योवोधकास॒खतत्सच्वाम्यां विदेपेण न प्रसङ्गसाम्यम् ॥ 

अनुमानं च “विमतं सखराहितत्ये सत्यसचखरहितत्वे 
सति सचासचखरहितम्, वाध्यतयादोषग्रयुक्तमानताद्वा, यन्नैव 
तन्नैवं यथा बरह्म । न चाप्रिद्रवि्षणलम्; सचासचे, 

अयारवचाद्यानवच्यत ब्रत्यक्षाञचुमानप्रमाणावरूपणमर 

प्र्यक्षाजुमानत्याद् । अभवस्य प्रप्यक्षत्वादन प्रति 

परयक्षदयुक्तम् । त्यानुपरुन्धत्ववादेनं प्रति त्वभावघरितमिथ्या- 

तेऽनुपरुल्घ्यनुमानाचेव मानं बोध्यम् । ख्यायमानसूप्यादौ । 
परत्यक्षरूप्याद । न प्रसङ्गसाम्यामेति । सददस्यासत्वाभाववदथेकत्व 
रक्षणापत्तिः ; अवध्य एव तच्छक्तेः, अससदम्य तु सदन्याथकते 
न॒ र्षणत्यपि वोध्यम् । अप्रिद्विरेषणत्वम्--सवामावसमा- 
नाधिकरणस्थासत््वामावस्य स्दसत््वरहितत्वांसे विरोषणस्यप्रपिद्धिः | 
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समानाधिकरणात्यन्ताभवगप्रतियोगिनी, धमेत्वादरपरसयत् , स- 
खमसखानधिकरणानिष्ठम् , असचं वा सच्वानधिकरणानिष्म् ; 
धमेत्वाद्रपवत् ' इति सामान्यतस्तत्सिद्धः । न च साध्यकदेश॒- 
सिद्ध्या अशतः सिद्धसाधनम्; ' यणादिकं गुण्यादेना भिन्ना- 
भिन्नम्, समानाधिकृतत्वात् ' इयत्रेव पिषाधयिषावहुरेन सिद्ध- 
साधनविरहस्योपपादिततवात् । न च-सत्वासच्वयोः परस्पर- 
पिरहरूपतया साध्यं मिति- याच्यम्; अतासिकलन 
परस्परविरहानाः्मकस्वेन च समाहित्वात् । भेदस्य ताचिक- 
स्येव निरसिष्यमाणत्वेन न तेन पिरोधः । न च ब्रह्वत्सत्व- 
रादित्येऽपि संद्रपसेनानिर्वाच्यत्वामावोपच्या अर्थान्तरम्; 
स॒त्वरहितस्य प्रपश्चस्य सदरूपते मानामपरेन बाधात् । ब्रह्मणि 
च शून्यतापत्तिरेव सद्रपत्वे प्रमाणम् । न च "विमतं 
सदसदात्मकम्, बाभ्यत्वात्, व्यतिरेकेण ब्रह्मवत् ' इत्याभास- 

समानाधिकरणाल्यन्तामघप्रतियोगिनी- मिथः समानाधिकरणो 
यवल्यन्ताभवि। तद्ातियागन्। । धमत्वात् वमद्रयत्वात् । असखा- 

नधिकरणानिष्ठं असदन्यतर्तिमदप्रतियगितावच्छेदकम् , सदन्यच्चे 
सल्यसदन्यतवे सति सदसदन्यत्: वाध्यतवादिल्नुमाने विरोषण- 
प्रसिद्धयथमिदं बोध्यम् । सिषाधयिषाषठेन एकठरसिद्धावपि समु- 

` दितस्यासिद्ध्य पिद्धष्ददयत्ववछेन । नमु--सद्वेदादिषरितपसाध्य- 
कानुमानन्याधातः, तन्मते मेदानिरासातत्राह -- भेदस्येति । 

1 यद्यपि मिथ समानाधिकरणायन्तामाववक्वं न दृष्छन्तसाधारणमनुगतम् , 

किंतु. . . . . लन्तामावहयतल्पम्; तथपि सलयललंमसत््वायन्तामाव्- 

समानाधिकरणा. . . . . . . . योगिषम॑त्वात्, सूपर्वाद्यनुमनि 

, इति गपुरस्तके अधिकः परो दश्यते. > सदन्यतवे सति सद 

सद्न्यत्-ख' 
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साम्यम्; (विमतमसत्, स्वानधिकरणत्वात् , नृशुङ्कवत् ' इति 
सत््तिपक्ष्ति -- वाच्यम् ; ख्यातिवाधान्यथादुपपत्तिटक्षण- 
विपक्षवाधकतकंस्य ॒वक्ष्यमाणत्वेनाभाससाम्यसत्परतिपक्षयोर - 
भावात् । नचासदुब रजतमभादिति प्रयक्षबाधः ; असदित्यस्य 
पखाभावविषयकतवस्याक्छत्वात् , अन्यथा ख्यात्यतुपपत्तेः । अत् 
एव मिथ्याशव्दोऽप्यसत्पर्याय इति-निरस्तम् । न चेवं ब्रह्मण्यपि 
सचखाभविनासदिति बुद्धिः स्यात्; निके सत्त्वरूपथमोमाव- 
विषयकप्रतीतेरिषटिलात् ; तुच्छ्वावपयकंमरतातरपाद कामा चात् । 
न चेवमसत्वामविन जगति सदिति प्रतीलयापत्तिः; इष्टापत्तेः | 
न च-- नृशृङ्खासच्छवुद्धितो नास्या वैलक्षण्यमनुभूयत इति 
वाच्यम् ; एतावता तस्या अपि सखराहित्यविषयकत्वमस्तु, न तु 
तदनुरोभेनेतस्यास्तुच्छप्वविषयकतम् ; तुच्छत्वे अत्र बाधक 
स्वात् ; समानाकारप्रतीत्योरपि विचित्रविषयकत्वस्य प्रगेव 
दर्ितत्वा्च ॥ 

यत्तु--' सत्ास्ख विकस्पेष्वादयदितीथयोर्जेगति सखरा- 
हत्या, रूप्यादावस्षखराहित्यशि, ततीयचतुथयोरुभयत्राप्य- 

ख्यालयनुपपत्तेः। प्रयक्षानुपपतेः। समानाकाररतील्योः। समानक्चब्दो- 
िख्यमानबुद्धयोः । सत्वास॒च्छविकस्पेष्विति । सवे तावत् ' सत्ता- 
जातिवो, अथेक्रियाकारिवं वा, अवाध्यतवं वा, प्रामागिकतं वा, 

अशूल्यतं वा, ब्रह्मत्वं वा पराङ्गीकृतं वा ` इति पूर्वौ क्तविकल्यप्वित्यथेः । 
सत्वराहि््यांश्ठ इति । वाध इव्यमरेऽन्वयः । एवमन्यत्रापि | 
असच्वराहित्यांश्न इति । सत्ताजातेरथंक्रियाकार्लिस्य चासच्वामाव- 

त्वेन तयो रप्यादां बाध इल्यभिमानः । वस्तुतः प्रातीतिकेऽपि तयोः 
र (~ 

संभवस्यो क्तताननेदं परोक्त युक्तम् । तृतीयचतुथेयोरिति । भवाध्यल- 
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सच्वराषित्यांसे, पश्चमे तूभयत्र सराहित्यांशे, यमेऽप्यक्त- 
न्यायेनोभयत्राप्यसत्वराहि्यांशे, एवमेवावाध्यत्वगुन्यते प्रामा- 
णिकत्वरान्यत्वे च पक्षे वाधाः, पृष्ठे तबाध्यत्वस्ूपसच्वेनाप्यु- 
पपत्त्या अथान्तर ' --इति-- तन्न; पर्वोक्तासत्वमादायांश्तो 
वाधसिद्धसाधनादेः परिहृतत्वात् ॥ 

ननु-साध्यप्रसिद्धयथानुमाने सासच्ये समानाधि- 
करणाल्यन्तामावेप्रतियोगिनी न मवतः, परस्परात्यन्ताभाव- 
त्वात्, षटत्वाघटस्ववत् , असच्वम् सच्वानधिकरणानिष्ट न, 
तत्प्रतिषधरूपत्वात् , यथा अनित्यं निल्यत्ानधिकरणानिष्ं 

परामाणिकखयोः सत््वरूपत्वे तदभावयारसच्रूपयास्वन्मते प्रपञ्च- 
रुप्ययोः स्वात्तदभावंशे तदुमयत्र वाध इति भावः । स॒प्रमे 
असलामावषूपं स्वमिति पराङ्गीकतपक्ष । उक्तन्यायेन सक्व- 
निषेषे सत्वामावरूपासत्वमावदयकमिति न्यायेन । अवाध्यत्व- 

रान्यत्वे । व्तीयपकषरूपसत््स्यामावशि । प्रमाणिकत्वशून्यते 
चतुथपक्षरूपसच्वस्यामावांशे । मन्मत इति शेषः । पृक्षे जगति । 

पूवीक्तासचवम् । पराभ्युपगतं ससेन प्रतीलयनखरूपं वाऽसच्चम् । 
सासे इत्यादि । स्वमसवायन्तामाववनरष्ठालन्तामावाप्रति- 
योगि, असच्चालयन्ताभावलरात् , या यदल्यन्तामावः प तदलयन्तामाव- 
वन्निष्ठालन्तामावप्रतियोगी, यथा धरस्वस्या्यन्तामावोऽषट्तं घटल 

सन्तामाववन्निष्ठाल्यन्तामावाप्रतियोगीत्यथः । असत्वमितयादि । अस- 
त्यं सच्वानधिकरणनिष्ठमेदप्रतियोगितानवच्छदकम्, सत्वाल्यन्ता- 

मावलात् , यो यदत्यन्तामावः स तदनधिकरणनिष्ठमदर्पतियोगितानव- 
च्छेदकः, यथा नि्यत्वाभावो निदययलानधिकगणनिष्ठमेदप्रतियागितानव- 
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न एवं सच्वमपि पक्षीकृत्य प्रयोक्तव्यमिति सतप्रतिपक्षृता, पर- 
स्परविरहानात्मकत्वं चोपाधिरिति - चन्न; सत्वासच्वयोः पर 
स्परापिरहानात्मकत्वस्योक्तस्वेन हेतोरसिद्धत्वात् ; उपाधेः साध 
नव्यापकत्वाच ; ख्यातिवाधान्यथानुपपच्या विपश्षवाधकतर्केण 
उपाधिसत््रतिपक्षयोरनवकाञ्चात् । यत्तु-नित्यानिलयत्वदृषटान्ते 
साधनवैकल्ययुक्तम् ; तदय॒क्तम्; परेण ध्वसप्रतियोगित्वतत्प- 
तियोगिखयोः परस्परविरदरूपयानिव्यत्यानित्यत्वयोः सपिध 
एवोक्तेः । यत्त॒--'षटल्ाघय्ते समानाधिकरणाल्यन्तामावम्र- 
तियोगिनी, धमेलाद्रपरसयत् ; कख्पितत्वमकर्पितत्वानधिकर- 
णानैष्ठम्, धमेत्वादुपयत्, इति चाभाससाम्यम्; सद्विक्षणत्वास- 
दविरक्षृणत्वकष्यितत्याकर्पितत्वदश्यत्वादृश्यत्वसुनिरूपत्वदुन - 
स्यत्वादौ प्रथमस्य द्वितीयतृतीययोयथाक्रममसदेलक्षण्ये सदरैल- 

च्छेदकं इत्यथैः । परस्परविरहानातमकत्वम् । यदव्यन्तामाववनिष्ठा- 
यन्तामावप्रतियागिखं पूवीनुभाने साध्यं तदल्न्तामावानासकतवम् । 
अनवकाञ्चादिति । आयानुमाने मन्मते साध्यवेकल्यमित्यपि बोध्यम् 
द्वितीयानुमाने तु न साध्यवेकल्यम् ; नित्यभिन्ने नित्यमिन्नभेदम्य 
मया स्वीकारात् । न हि मन्मते घटे षरलाल्यन्ताभाव इव घट- 

भेदोऽपि स्वीक्रियते ; तस्य मिथ्यालाघटकतवात् । न च-नित्यला- 
निलयत्वयोध्व॑सानुपरुक्षिरोपरक्षितसत्तारूपलनेकाश्रयमिननेऽपराश्रयमेद - 
संभवः, विनाशिसद्धिते सामान्यादावविनाचिसद्धेदसत्वादिति--वाच्य- 
म् ; नाशिलानाशत्वय पूव परक्तयदहष्टान्त [नवरास्मवात् । तस्मा 

टितीयानुमाने साध्यविकल्यमिति सूचयेस्तत्र सवनावेकस्यं शिष्यब्यु 

वत््यथमाह-यचिल्यादि । प्रथमस्य सच्वासत्वयारक्तप्रतियागितानु- 
मानस्य | ययाश्चृतत्तदनुमानामिप्रायणदम् | विवक्षिते उ तदनुमान नाय 

व्यभिचारः । द्वितीयतृतीययोः असच्वानधिकरणानिषठत्वसत्वानधि- 

1 मयाप्यस्वीक रात्-ग, 
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ष्ये च त्रिष्वपि ज्ेयतव्यवहार्यत्वादो व्यमिचारशेति ; तन्न; 
क्षतिः सक्रतृका) कायत्वात्, घटवत् ' इत्यनुमाने ' अङ्कुरः (न) 

सकतरकः, कायत्वात् इत्यामाससाम्यमङ्रादा व्यमिचारो वा यथा 
न दाषः, तथा धमतयेन हेतुना समानाधिकरणामावप्रतियो गित्व 
साधयतो मम घटत्वाघटत्वादौ साभ्यसच्ेन व्यभिचारामावाद्रेतो- 
धानाभासत्वात् । न ह्यविरुदधरममत्वादिकं तारक्साध्यसचे प्रयो- 
जकम्, किन्तु धमेत्वमात्रम्। न हि दस्यत्वा््थमोणां ङत्राप्यभावा- 
सम्भवः । तदुक्तम्“ न हि स्वरूपतो दुनिंरूपस्य फिश्चिदपि स्यं 
वास्तवं सम्भवति ' इति । अत एवाद्यन्ताभावप्रातियोगित्वेऽपि 
न व्यभिचारः। न चात्मानिष्ठालयन्ताभावमप्रातेयोगित्वेनाथान्तरम् ; 
आत्मनो निधमकत्वनालयन्तामावस्याप्यभावात् ; अनात्मनि 
त्वेन विशषणाद्रा | न चेवं (कल्पिततमृल्पित्वानधिकरणा- 
नात्मानिष्ठालन्तामावग्रतियोगि, अनात्मनिष्ालयन्तामावप्रति- 
गित्वात् , अफर्पितत्यवत्' इत्यामाससाम्यम् ; अस्याः प्रसक्त. 
रिष्टत्वात्। मिथ्याते यथा मिथ्यातस्राधकदृश्यत्वादेन व्यभिः 
चारः, तथाऽस्यापै वादिविशेषं प्रलकदेशसाधनेन सध्याप्रमि 
द्विशङ्ाऽपि । तथादि-सत्ख्यातिवादिनं प्रति “असद्विलक्षणं 

करणानिष्ठवपाघ्यकयारुक्तानुमानयोः। नं दोष् इति | तस्य पक्षसमघ्वा 

दिति ेषः। अथान्तरमिति । सच्वशून्यनिष्ठायन्तामावप्रतियागिल- 

मादायोक्तानुमानेऽथोन्तरमिति भावः । अल्यन्तामवस्येति । आस्मनि 
(९ (~ [क ५ 

विद्यमानस्यापीति शेषः । तथाचासच्वादिशन्ये वतेते तत्समसत्ताको 

योऽव्यन्त।मावस्तसरतियोगिखम्य स्वादो साध्यतान्नाथन्तरमिति मावः। 

अस्यापि । अनासनिष्ठाल्यन्तामावप्रतियोगिवहेतरपि । वादिविरेष- 

मिति । वस्तुत इत्यादिः । सत्ख्यातिवादिनं । प्रपश्चसच्ववादिनम् | 
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षरिमतं सदविलक्षणम्, बाध्यत्वाद्, शुक्तिरजतसंसगेवत् ; 
असत्ख्यातिवादिनं प्रति ' सदिरक्षणं विमतम्, असद्विर्षणम्, 
अपरोक्षषीषिषयत्वात् , वटवत् । पक्षधमंतावलादनिवंचनीयत- 
सिद्धेः। यथाच न सिद्धसाधनव्याधातादेकं तथोक्तमध- 
स्तात् । एवं प्रपञ्चनिष्ठव्यतिरकग्रतियोगित, सत्वासत्वोभय् 
वृत्ति, प्रपञ्चनिष्टव्यतिरेकम्रातेयागेमात्रवरत्तित्वात्, व्यवहाय- 
त्ववत्; सदसदुभयबृृततितवं प्रपश्चनिष्टव्यतिरेकप्रतियोगित- 
तति, सत्वासच्वांमयवदृत्यशेषव्राततात् , भेदप्रतियोगित्वषत् । 
अप्रयोजकत्वमनुङ्कढतफोक्त्या निरसिष्यते । तस्मादनुमानमत्र 
मानम् ॥ 

इत्यद्वेतसिद्धौ अनिर्वाच्यत्वसाधकानुमानम्,. 

असत्ल्यातिवादिर्च प्रपञ्चाठीकलवादिनम् । (नेकदा त्रयाणां विवाद 
इति न्यायेन द्रयेरेव विबादादेकेकं प्रसयवानुमानं वाच्यम् । तत्र चाभाव- 
द्यनिवेशे प्रयोजनामाव इति मावः । सवीन्प्रयेकमेवानुमानयुच्ताम् ; 

तथापि न विशेषणाप्रसिद्धिस्यिाशयेनाह -- एवमिति । प्रतियोगित्व- 

वदिति । प्रपञ्चः सत्वासत््वोभयामाववान् , वाध्यतल्ात् , शुक्तिरूप्य- 
वदित्या्यपि बोध्यम् | 

तर्कैः सारस्वते रतेशन्दिकाचन्द्रमुषणैः । 
दरन्तध्वान्तनाशचायाऽनिवाच्यतवानुमेयता ॥ 

इटद्रेतसिदिव्याल्यायां सुरुचन्िकायायनिर्वाच्यत्वसाधकानुमानम् ॥ 
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अथाऽविद्ाऽऽयनिदचनी यत्वेऽथःपत्ति- 

प्रमाणनिरूपणम्. 
अथोपत्तिरपि ख्यातिवाधान्यथानुपपस्यादिरूपां तत्र 

प्रमाणम् । तथाहि-- विमतं रुप्यादि सचेन्न वाध्येत, असन्न 
प्रतीयेत, बाध्यते प्रतीयतेऽपि, तस्मात्सदसद्विरक्षणस्वादमिवच- 
नीयम्। ननु सत्ताजात्यथक्रियाकारित्वादिकमनङ्गीकारपरा- 
हतम् , त्वन्मते व्यभिचारि च| न च व्यवहारदश्नाऽवाध्यत्वमापा- 
दयम् ; तथा सति “नेह नाना ' इति श्रोतनिपेधन व्यवहारदशाया- 
मवाध्यस्य जगतोऽनिवेचनीयत्वापिद्धिपरसङ्कात् ; योक्तिकवाधस्य 
व्यवहारदग्ायामपि दशनाच्च अवाध्यत्वसूपं सखमापाचा- 
विशिष्टम्; प्रमाणिकवं तु ब्रह्मनिष्टनिविरेषत्वादो त्ववेदक- 
भ्रुतिवे्य ब्रह्मभिन्नतया बाध्ये व्यभिचारीति सचखानिरुक्तिः- 

(> ^ 

अथाऽविद्याऽऽदयनिषेचनीयतवेऽथापत्तिप्रमाणनिरुपणम् 

अथापततेरविषयपरिशोधकं तकमाह --तथा हीत्यादि । विपयः 
यानुमान हेतोः पक्षषमतामाह-- वाध्यते प्रतीयतेऽपीति । तस्मात् 
बाघात्ल्यातेश्च । सदसद्विरक्षणते हेतुरयम् । अनङ्गीकारप्राहतम् 
रप्यादो मयाऽनङ्गीकृततेन व्वयाऽऽपादकीकतुमसक्यम् । व्यभि- 
चारीति । खप्यादो प्रपञ्चे चल्यादिः । प्रपञ्च व्यभिचारामावं शङ्कते-- 
न चेति । प्रसङ्घादिति । प्रपञ्चे श्रुयादिना व्यवहारकासवाध्यल- 
सयेष्टत्वेन तदापत्यसम्भवात्सत्वामावस्य विपयंयानुमानासम्भवेन स्वा 

मावादिषटितस्यानिषैचनीयतस्याद्धिपसङ्ग इति भावः । यौक्तिङ- 
वाधस्य किंचिदूद्ये यैक्तिकमिध्यालनिश्वयस्य । व्यवहारदशायां 
संवेदर्यमिथ्याखानिश्चयदशायाम् । ब्रह्मभिन्ेतया बाध्य इति । 
| दनक. क. ग. 
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इति; मेवम्; घं द्यत्र प्रामाणिकत्वम् । प्रमाणं च तचा- 
बद कत्वम् । तच रक्षणया शुद्धनह्मवोधक्वेद्न्तवाक्ये । न तु 
निर्विरेषत्यादिधरमप्रतिपादके, अतो न तत्र व्यथिचारः। न 
च- स्वतः प्रकाशमाने ब्रह्मणि चिन्मात्रे वैयर्थ्यन प्रमाणा- 
रवृता प्रामाणिकल्वावाध्यत्वयोव्याध्चिग्रहा न स्थात्। प्रत्युत 
ब्ह्मभिन्न एव॒ प्रामाणिकत्वसत्वेन तस्य वाध्यत्वेनेव सह 
व्याप्निः स्यादिति- वाच्यम्; ब्रह्मणः स्वप्रकाश्त्वेऽपि व्यव- 
हारप्रतिवन्धकाज्ञाननिवृ्यथे प्रमाणम्रवत्तेः सफरुत्वात् । अत 
एव न बाध्मसेन सह प्रामाणिकत्वस्य व्याघ्निः ; ब्रह्मणि व्यभि- 
चाराष्धिरोधाच । न हि तच्वमविदयता वे्यमतत्वं नाम । 
ननु--रूप्यादिबाधकस्य तच्चवेदकते अदैतहानिः; अतच्ा- 
वेदफत्वे तनिबन्धन सूप्यदेरप्रामाणिकत्वं न स्यादिति- चेन्न; 
वाधकस्यातखवेदकत्वेऽपि स्पाद्यप्रामाणिकत्वे प्रथोजकतैव ; 
बाध्यान्यूनसत्ताकत्वस्यैव बाधकत्वे तन्त्रत्वात् । अत एवातच्ा- 
बेदकन्यावहरिकिप्रमाणबाधितस्यापि सूप्यदेरदरैतवत्स्तः प्रामा- 
्ुपरयक्तपारमा्थिकत्वमस्तु । न चास्य ॒त्वविदकद्ैतश्रति- 
बाधः; तस्या मेदश्चतिवत्प्रलयकषप्राप्रन्यावहारिकरूप्यनिषेधानु- 
वादितयोपपत्तेरिति- निरस्तम्; अधिकरणानात्मकल्वपक्ष दरैत- 
निषधस्यापि व्यावहारिकत्वोपपादनाच ॥ 

तत्वाविदकवयत्व वाव्य्यापाव्याममानः । प्रामाण्य ग्रभाणसुख्य- 

तालयेविषयत्वम् । तत्वावेदकत्व--अबाध्यविषयकत्वम् ' । न तु 
निर्विशेषस्यादीति । "केवलो निगणः ' इत्यादिश्रतेरवान्तरताप्येण 
निरविरेषत्वादिवाघकं, न तु मुख्यतासर्येणेति मावः | तत्त्वं अवाध्यम्। 

अद्वैतवत्--द्वैतनिषघवत् । स्वतः प्रामाण्येत्यद। दैेतुमाह-- 
अतत्वावेद केत्यादि । तननिषेधस्य द्रैतनिषेधम्य । उपपादनादिति। 

1 विषयत्वं-क. ग 
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फेचिततु-सदित्यसत एव वरिरक्षणगिह पिवक्ितय् , न 
च असत एवेत्यवधारणस्य सदसाष्धिलक्चमं च चेदित्यथपयेव- 
सानेन प्रतियाग्यग्रसिद्धया आपादकाग्रमिह्धुरिति- वाच्यम्; 
प्रतियोगिप्रसिद्धेरचमानेन प्राग्व सधितल्वात् | न च सदसत 
दविरक्षणं न चेदित्यत्र सत् किमिति पूविद्षत्यप्रसरः, प्रामा- 
णिकत्वरूपसख दोपानवकाञ्चाद् । न च वाधनेवानिवाच्यत्व- 
पिद्धया ख्यात्युक्तचयोगः; तस्या अथोपर्यन्तरत्यात्, आकरे 
एकतवोक्तिस्तु प्रयोजनेक्यादिति कष्ठतस्तात्पयतधेति-आहुः ॥ 

यद्रा--अवाध्यदमेष सयू; न च तद्यापाच्वेशि- 
यम्, अवाध्यत्यं हि त्रेकालिकनिपधप्रतियोमितमर् । तेन 
च षरिपरीतप्रमाषिषयत्वायाद आपात इति नापदपरेरिषयम्। 
व्यवहारस्यापाच्त्येन वा नापाद्यपशिषटयन्् न च--वाध्य- 

न्यूनसत्ताकत्वभ्य वाघकतवासवि तत्रते क्तयापपादनप्य मिथ्याानुमान- 

प्रस्तावे कृतत्वादिव्यथः ! तथाच द्वैतनिषेधस्येव रूप्यादिवाधकमस्या- 
तत््ववेदकसेऽपि बाधकत्वं दष्टान्ताक्षिद्धिश्वति मावः ॥ 

केचित्-अस्मदीयाः । पर्यदसरारेनेति । एतन्मते असच्च 
प्रतीयेतत्यस्यानिवाच्यत्वसाधकाथापच्यन्तराभिम्रायकलस्य वक्ष्यमाण 
त्वात् , सचेत वाध्येतेलस्यापि संदसदन्यखसाधकंतवस्थावरयकलास्सतवं 

सदसद्विरक्षणान्यचपयेवरितमिति भाषः । तस्याः--स्यायुक्तेः | 

अथापच्यन्तरत्वातू-पदसद्विक्षणं न चेच प्रतीयेतत्यथापत््यन्तर- 
सहकरितकौन्तरपरतवात् । प्रयोजयेक्यात्--पदन्यलसिद्धिरूपफके- 
क्यात् । आहुरिति । रविदित्यनेन पृवनिर्दिष्टाः स्वमतमितथं 
व्यकु्वत इत्यथः । वैफालिकेति --प्वधिकरणवृ्तीलादिः 
विपरीतप्रमा--स्वाधिकरणे निषध्यतप्रम। } व्यबहारस्य अवाध्यत्व- 

01 ध 
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खेनैवासव्यावृत्तेरपि सिद्धया अनिषचनीयत्वसिद्धिपयेवसानेन 
शेषवैयर्थ्यम्, न प्रतयेतेतयत्र धैपयये दृश्यत्वेनेव सदैरक्षण्य- 
पिद्धया न वाध्येतेत्युक्तिरप्ययुक्तंति--याच्यम्; बाध्यत्वदृश्य- 
त्वयोरफैकस्य सदसव्याब्युभयसाधकत्वं यद्यपि संभवति, 
तथाप्येकेकस्य एकैक्देश्व्याप्यतवग्रहदशायामुभयोः साफल्यात् , 
उभयव्याप्यमप्येकैकमेकदेशसाधकतवेनोपन्यस्यतः प्रयेकेकसा- 
धकत्वस्य दोषावहत्रामावात् । अथापात्तदरयं वैतत्, एक 
तवोक्तिस्त्वसतो बाध्यत्वं सतोऽप्यात्मनो द्ृरयत्वमङ्गीकुवतः 
परस्य मते एैकेनोभयसाधनासंभवनिवन्धना । नयु-न 
वाध्येतेत्यत्र वाधः किं वाधकज्ञानेन निवर्त, त्रैकालिकनिषेधो 
वा । आये इष्टापत्तिः । द्वितीये असद्विलक्षणत्वपक्षेण बाध्यते 
चेति विपयेयापयेवसानमिति-चेन्न; उमयथाप्यदोषात् । नचा 
इष्टापत्तिः ; ज्ञाननिवल्येते श्रत्यादिसम्मतेरुक्ततवात् । दितीयेऽपि 

= क 

प्रमाविषयत्वस्य, श्रुतिमुष्धतात्येविष्रयत्वस्येति यावत् । तचेदुक्त- 

विषयलवशालि स्थाद्रहमवत् , न चोक्तविषयताशारि, तस्माच्छरति- 
वाध्यतवान्न सदिति बोध्यम् । एवं च परकीयस्य सच्छव्यवहारस्य 
प्रपञ्च सत्वेऽपि न क्षतिः । दृश्यत्ेन--वृत्तिषिषयलेन । शुद्धब्रह्मणो 
वृ्यविषयसवपकषे इत्यादिः । एकेक्दे रव्याप्यत्वेति--उक्तव्या- 

वृत्तयो रकमात्रे प्रति व्याप्यतेप्यथः । उपन्यस्यतः प्रति--उपन्या- 
सकतृन््रति । असतः--शुक्तेरूप्यादेः । बाध्यत्वम् स्वाधिकरणे 
निषेध्यत्वम् । इष्टापत्तिरिति । मन्मते रूप्यदिर्वाधानिवयलादिति 
शेषः । असद्विरक्षणतपक्षेणेल्यादि । भपद्विरक्षणलसाधनाय यद्रा 
ध्यते चेत्यादिरूपं॒विपर्ययानुमानपयवसानं तदभाव दवयरथ; । 
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नासदविरक्षणतयेन विपर्ययापयेवसानम् ; प्रतिपन्नौपाधिस्थनिषेधः 
प्रतियोगित्स्यासत्यसतेभवेनासद्रैसक्चण्यस्यैव व्रिपयेयपयेवसान- 
प्रयोजकत्वात् । असचेदित्यत्रापि यद्यप्यस्चं न सत्ताजाति 
राहित्यम्; सत्ताहीने सामान्यादौ व्यभिचारात् । यचा- 
त्मनि व्यभिचारादित्युक्तं परेः, तन्न; तन्मते आत्मनि सत्तायाः 
सच्चनापादकस्येवाभावात्, अस्मन्मते च तत्र दश्यत्वस्यैवा- 
मविनापाद्यस्येव मावात्। नापि वाध्यलम्; शुक्तिरूप्यादौ व्यभि- 
चारापत्तेः; तथापि निरूपाख्यत्वं निःस्वरूपत्वं वा अस्म् । 
न च-निरस्पख्यतवं ख्याल्यभावः, तथाचापाद्यवेशिष्टवमिति- 
वाच्यम्; निस्पाख्यत्वस्य पदवरृच्यषिषयत्वरूपत्वात् । नयु 
निःस्वरूपतवं स्वरूपेण निपेधप्रतियोगित्वम्, तच प्रपश्चसाधा- 
रणमिति तत्र व्यभिचारः, न च-पारमा्थिकत्वाकरेण निषेधो 
न स्वरूपतः प्रपश्चस्येति--वाच्यम्; निधेमेकवरह्मण्यपि तेन 
रूपेण निषेधात्तस्यापि मिथ्यात्वापत्तरिति- चेन ; मिथ्यात्- 
क्षणे प्रतिपन्नोपाधाविति बिशेषणवलात्तत्र नातिन्याप्रिरत्यु- 
त्वात् । यस्मिन्नपि पक्ष प्रपञ्चस्य स्वरूपेण निषेधः, तदा 
अप्रतिपन्नोपाधिकत्ये सति स्वस्पेण निषधप्रतियोगित निःस्वः 
पत्वम् । न चैततप्रपश्चेऽस्ति, येन तस्मादसन्न भवतीति विपये- 

प्रतिपन्नोपाधिस्थेति । स्वसमानाधिकरणेत्यथः । पदवृत्तीति । 
देराकारसबन्धाभाषेन तुच्छस्य न पदवृत्तिविषयत्वम् । रराविषा- 

णादिपदजन्यो विकस्पस्तु न पददृत्तिसपिक्षः ; राब्दप्रमाविपयेययेरेव 

तत्छादिति मावः । प्रतिपन्नोपाधो- स्वाधिकरणे निषेधांश इत्यादिः 
अप्रतिपन्नोपाधिकसे- सत्वेन प्रतीतयनर्हते । काटासंबन्धिलं 

(0 
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पिरहस्ताव्दापाघयते, तदयुक्तम्; असनुभृङ्गमित्यादिवाक्यादस- 
तोऽपि प्रतीतेः, अन्यथा असदरेटक्षण्यज्ञानायोगः, असस्प्रतीति- 
निरासायोगशथ, असत्यदस्य अनथकत्ये ्रयुक्तपदानां संभूय 
करायकरारित्वायोगे बोधकत्ानुपपाततिः, असतोऽपचेनाप्रतीताव- 
सन्यवहारानुपपत्तिः, तदुक्तम्-- 

असदिरश्वणक्ञप् ज्ञातव्यमसदेव हि । 
तस्मादसत्प्रतीतिश्च कथं तेन निवायते ॥' 

इति- चेन; प्रतीत्यभवेऽप्यसतोऽसचरशङ्कमिति विकल्पमात्र- 
णेव सर्वोपयत्तेः । तदुक्तम्--' शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो 
विकल्प" इति । न च- विकल्प इन्छादिवञ्ज्ञानान्यवृत्तिवा, 
ज्ञानपिशेषो वा । आदे अनुभवयिराधप्रतीत्ययोगो, दितीये 
असतः प्रतीतिरागतेव । वस्तुशूल्य इत्यत्रापि किमपि नोदिख 
तीति आ, असदेपोष्टिखतीति गा । आधे अनुभवविरोधः, 
द्वितीये इष्टापत्तिरिति-- वाच्यम् ; विकस्यस्य ज्ञानान्यशृत्तितव 
बाधकाभावात्, शशविषाणमनुभवामौव्यप्र्ययाच। वस्तुशूल्यता 

दरद्रयाथः, तनासति सत्वेन प्रतीते्भान्तेः स्वीक्रतसेऽपि न क्षतिः| 

सूर्वोपपत्तरिति । असद्विरक्षणः प्रपञ्च इत्यादि वाक्यादसदशे 
विकल्पः, प्रपञ्चाघंरो प्रमा, तदुभयावच्छिन्नचितमादाय संमुयका- 
रितम् । अत एवेदं रप्यमियादिशब्दासामाकरादिमिस्तथोच्यते । 

एकैव वा वृत्तिरांशिकविकल्पप्रमारूपेति भावः ॥ 
ननु --प्रमाणाविपवंवविकल्यनिद्रम्मृतय ' ईति पातञ्जलीय- 

सूत्रस्य ज्ञानविभाजकलात् संस्कारजनकलाच विकल्पोऽपि ज्ञानम् । 
अत एव निद्रारूपा सोषु वृत्तिरपि ज्ञानमेव । अथेविकल्पप्य ज्ञान- 

(य (कषय 

त्वाभवजप स्वातन्त्रयण सस्करारजनकतवमुपत्य सस्कारजनरकेवृा विभ 
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च सोपाख्यधमोनुदो्ितवम्, अतो न कोऽपि दोषः । रिक 
ल्पस्य ज्ञाने तु तदन्यक्ञानविष्यत्ामात्र आपादः । शुक्ते 
रूप्यादेरसच च प्रतीतिषिपयत्यं धिकल्पान्यप्रतीतिविषयत्वं 
वानुपपन्नमित्यनिवाच्यत्वसिद्धिः | यद्रा सत्येन प्रतील्यभष 
एवापायः । ननु--प्रमास्यताचक्प्रययाभापापादनमिष्मेव । 
न ह्यसतः सच्छन प्रतीतिः केनचित् प्रमोच्यते । न च तादग्रा- 
न्िविरहस्तादक्प्रतीतिसामान्यविरदो वाऽऽषाद्यः; यन पुंसा 
रशे शृङ्गामवो नवगतस्तस्य गोभृङ्गमस्तीति वक्यादेव 

शशयूङ्गमस्ताति वाक्यादपि भ्रान्तिदश्नात्, न हि बदधषादि 
शब्द बदत्र पदाथानुपस्थाप्रकत्वम्, न वा कुण्डमजानिनमितया- 
दिवदन्वयाबाधकतम्; अयोग्यताङ्ञनामावरस्य योग्यताभ्रमस्य 
वाआकाङ्क्षादिसामग्रौसप्रीचीनस्य सात्, अन्यथा प्रतीत्या 
भावप्रसङ्ग इति- चे; “इदं रजत ' मिति प्रा्यक्षिकममवद्- 
स्याप्यनिवोच्यविषयत्वात्, न च-अस्याप्यनि्ांच्यत्वे रूप्या- 

जकत्वपक्षे " सूत्रम्, इच्छादीनां चोक्तवृततिमूरकतेनोक्तविभागप्रदशेने- 
नैव निरेद्धव्यसकस्वृत्तीनां ज्ञापनं ज्ञानविभाजकत्वपक्षेऽपि तुल्यागिति- 
चेन्न; ज्ञानलेनैव विकल्पस्य हैतुतासंमवे स्वातन्त्रयेण हैतुतवे 

(भि प 

गोखात्, अन्यथा विपययादीनामपि तदापत्तेः, जानामीति प्रत्यम्तु 
विकर्पस्थरऽपि तुल्य इलयप्वरसादाह ` विकृस्पस्येति | ज्ञानस्वे 
 हीर्धीीं' रियादिश्रदुक्तघस्वास्यजातिविशषवचेः । त हीति । 

© = (~ भ 

अगृह्धतपदाथसवन्धकातं सेषः । न् बति । अयाग्याथर्काति यषः | 

राब्दादिप्रमस्यायकवेषयस्समनदाईइ ` प्रात्याक्षकात । नचु-- 

' असदेवेदम आसी ' दित्यादि श्रयवो कवाक्येनाप्यसतः सत्वेन प्रती. 
न ह ४ 

1 विभाजक् सू-ग. 2 विदेषत-क. ग. 
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ददो न स्यादिति--बाच्यम्; को दयनिवौच्यादनिवाच्यं भेतत- 
मध्य प्रसितः १ यमेवमाक्षिपसि, कितु निःस्वरूपात् । यथाच 
सखेन न निःस्वसूपविषयत्वं तथोक्तं प्राक् । न चेवं शशशृङ्धा- 
देरनिवाच्यत्वे निःस्वस्पत्वोच्छेदः ; ¦ शशरृङ्मस्तीत्यत्र शे 
दङ्गारोपेण शरीयत्वारेयेण वा अनिषोच्य(त्)विषयत्वेऽपि 
असननश्ङ्ध ' मित्यादिवाक्यश्रवणसमनन्तरं विकर्प्यमानाखण्ड- 

शशशङ्खदेरनिवोच्यानात्मकस्य निःस्वरूपत्वात् । न चात्र निः 
स्वरूपत्वादिविकल्पः; उक्तोत्तरत्वात् । न च-"अलयन्ता- 
सत्यपि ज्ञानम शब्दः करोति ही ' ति त्वन्मते तस्या्यस्त- 
स्यास्तित्वस्यानिवोच्यतेऽपि ` शशुङ्गमस ' दिति वाक्यादिव 
। शश्शुङ्गमस्ती ' ति वाक्येऽपि शशशङ्गशब्देनासत एव प्रतीति- 
रति-- याच्यम्; अस्तित्वस्यानिवोच्यसेन शशृङ्गपदाभ्यां 
तदधिष्ठानमवर्यं वक्तव्यम्; अल्यन्तासचानाधेष्ठानमिति न 
श॒शशङ्गपदाभ्यां तदुपस्थितिः । दष्टन्तीकृतवाक्ये तु नानि- 
याच्यं किचिदपि प्रतीयत ईति नाधिष्टानज्ञानपेकषेति वैषम्यात् । 
अलयन्तासल्यपि ज्ञानमिव्यादि त्वस्त्यादिपदसमभिन्याहूतशचश- 
गङ्खमसदिति वाक्यपरम्। न च-' तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र 

तिरस्ताम् ; तत्राह-- यथा चेति । तथोक्तमिति ¦ सदवासीदिवय- 
दिना यद्विवीयते तदमाव उक्तश्रत्या विरधयत श््युक्तं मिथ्यालानुमाने 
इत्यथः । विवेचितं तदस्माभिस्तत्रेव । अनिवो च्यत्वविषयत्वेऽपीति । 
असति सत्वसबन्धाभावेन मन्मते सच्वसंसगेस्यानिर्वाच्य एव माना 

दिव्यादिः | न चतद्धेक इत्यादि । परेण पुनः रङ्कितत्वासुन 
^~ --- -----*- ------------ ------------~~ 

1 रारो शङ्ख, 
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आसी! दिति श्रुत्या असतः स्न प्रतीतिरिति वाच्यम्; 
यथा नानया अस्तः सचचम्रतिपादनं तथोक्तं मिप्याल- 
रक्षणे । ताकिकास्तु-शशदङ्खादिपदानामपाथकतेवेति- 
वदन्ति । नचानन्व्यनिश्वयषेरहदग्चायां प्रवृत्तिपयन्तालुभव- 
पिरोधः; अनन्वयनिश्वयदज्ञायामेवावोधकताोक्तस्तदिरददश्चाया- 
मपि नाखण्डश्श्शृङ्धादिवोधकतवम् , पितु सन्मात्रगोचरव्यधि- 
करणप्रकारफज्ञान वा सदुपरागेणासद्रोचरज्ञानं वा । केवल- 
सद्धाने सामग्रीविरहात् । तदुक्तं बोद्धाधिकारे-- सङ्गतिग्रहणा- 
मावात् शशशृङ्गादिपदानामवोधकते ' ति । न च योगिकरब्दा- 
नामवयवसङ्कत्यतिरेकेण प्रथक्सङ्गत्यनपेक्षत्वम् ; अवयवशक्ति- 
प्राधान्येन बोधनेऽखण्डासद्धोधनस्याशक्तत्वात् । अवयवानां 
सखदक्तयपुरस्कारणाप्रयायकतात् । न हि पाचकादिः पाकादि- 
मबोधयन् बोधयति । न च ताहि श्शङ्गमसच्छशृङ्ग नास्तौ- 
त्यादेवाक्यानामोधकत्वम् ; तेषां शरो शुङ्गा भावबोधकत्वात् । 
एषा तु बोधकता न शशशङ्खपदमात्रे, किंतु नास्तीतिपदसमभिः 
व्याहते । अतो न नास्तीति पोनरुक्तयस्पशङ्काभासाद्यवकाप्च 
इति । यद्रा-अपरोक्षप्रतीत्यभाव आपाधः । न च-यदसत्तन्न 

समाहितमिति बोध्यम् । अपाथेकता वाक्याथोवोधकतवम् । अख॒- 
ण्डेति | शदीयत्वादिरूपेणप्र्तीयमानेयथेः । गीकाङ्रन्मते अमस्थले 

सदुपरक्तप्यासतः संसगस्य भानमाश्चित्याह--स॒दुपरागेति । शरो 
भृङ्खाभाववोधकत्वादिति । सष्षणया श्क्गपदस्य शशवृत्तिरथः, 
नन्यदस्य शृज्गामावोऽथः, रदपदं चोक्तरक्षणायां तासयेग्राहकमिति 
भवः | नन्वेव -- राशशङ्गपद्ाभ्यामपि दारावृतत ; श्रृज्ग[मावस्य सक्षणया 

बोधनस्तमवान्नस्तीसयस्य वेयथ्यं, तत्राह--एषेति । तथाच तथा 
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प्रतीयत इति व्याप्निज्ञारस्थं परत्यध्यःवदयकम्, उतश्चासतोऽपि 
प्रलक्षत्वम्; ज्नायक्ञालस्य तदिवयरिषयकत्वानियमात्) किंच 
शरशदाङ्गः्त्यन्ताभावप्रयक्षरघरेयकष् ; अन्यथा अस्तोऽप्य- 
सखबुद्धिन स्यात्, रथाच शष्ुद्धदेः प्रत्यक्षतमेदेति- 
वाच्यम्; साषादिवलयनिपेध्यतयेति चपराकषप्रतीतिविषयविद्ेष- 
णात् । उक्तस्थल च ज्ञानविषयतया निषेध्यतया च परिषयल्- 
मिति नास्ति रिशिष्रामावस्यापाद्यस्यासमवः । यद्रा 
पचेनापरोरग्रतीतिविपयत्यायाव आपाद्यः । न च-इदं रूप्य- 
मित्यादिभान्तया अलयन्तायदधं सखन प्रतीयत इति-- वाच्यम्; 
अल्यन्तासतस्तादश्रतीरिदिषयस्ये सामग्रचभावात् । इन्द्रिय 
सन्निकर्षा टि ग्रलक्क सामान्यसप्रम्री, न चास्ति सोऽस्ति। 
नच--ग्रातिमाधिकत्वपश्च रूप्यदेः प्रतीतिपूयकारेऽसससेन कथं 
सन्निक्परूपग्रलयकषष्तापग्रीयमय इदि- च्यम्, अस्मन्मते 
्ञतेकसति स्प्यादो दाक्ष्यपरेक्षज्ञाननाशकान्तःकरणव्रत्तिप्रयो- 
जकसन्निकषायुपयोगात् । च हि तवाकीश्वरसाधारणमप्रल्यकषमात्रे 
सनरिकर्पो हेतुः । त च- प्रमायां चिदषेन्दियसननिकर्पो हेतुः, 
नतुभ्रमे, सहि दोपसहितन्द्ियादेव भविष्यतीति वाच्यम्; 

न (0 

सानकषा हान्द्रमनत्तम्वद्ासग्रः वदनपक्षस्यन्द्रयस्याजन- 

(~ €^ 

स्वीकारेऽपि तात्पयेग्राहकतन नास्तीत्यावश्यकपिति मावः । सच्चेना- 

परोश्प्रतीतिषिषयस्छाथावः भपराक्षप्रतीतेः सत्वप्रकारतानिरूपित- 
विशेप्यत्वामावः । व्या्षिज्ञानादिविशेषणतया प्रयक्षविरेष्यलं तु न 

सत्वप्रकारतानिरूपितम् ; प्रयक्षान्तरमपि न सच्चेनासद्धिषयकम् ; 

अनिवांच्यष्वेवाधिष्ठानसत्तासंवन्धप्रतीतेः.  वस्तुरुत्यो विकल्प !इति 

सूत्रेण विकस्पस्य स॒त्ताम्वरूपविषयकत्वनिषेधाच | न चैव पीमात्र- 
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कत्वमित्युक्तत्वात् । न च तहिं शब्दयोधसामान्यसामग्रया 
याग्यताज्ञानादृरभावात्कथं परोक्षविकस्पः स्यात् १ अयोग्यता- 
ज्ञानविरदहा हि सामान्यसामग्री, न तु याग्यताज्ञानम्; अस 
सगग्रहरूपायाग्यताज्ञानविरहस्य विचिष्टज्ञाने अवस्यकलयात् । 
स चासद्वोधके वाक्यञ्स्त्यव । न हि श्शृङ्गेऽसच्चं नास्तीति 
जानानः शशशृङ्गमसदि त्यवगच्छति । एतननिवन्धन एवापरोश्ष- 
प्रतीतौ प्रदेषः । एतेन-सन्मात्रात्िषयकापरोकषज्ञानमसदिष- 
यकम् , सच्वानाधेकरणविषयकम्रतीतित्वात् , अपद्विषयकपरोक्ष- 
प्रतीतियत् । न चात्र प्रातिभासिकसाधारणसदिवक्षायामाश्रया- 
सिद्धिः, परमाथसदिवक्षायां सात्रपदौवयथ्यमिति-- वाच्यम्; 
प्ममात्रस्येवाधिष्ठानीभूतपरमाथंसद्िषयतया मात्रपदं चिना 
आश्रयासिद्वदुष्परिहरत्वादि ति-निरस्तम् ; सामग्रीविरहेण बाधात्, 
शाब्दत्वस्योपाधित्वात् , धमादिकमपरोक्षप्रतीतिविषयः, प्रतीति 
विषयत्वादित्याद्याभाससाम्याच । रिंचासतो र्प्यस्यापरोक्ष- 
प्रतीतिविषयत्ये शशशृङ्धदेरप्यपरोक्षप्रतीतिविषयत्व स्यात् , विशे- 

घटितमेवापाचतां, किं प्रस्क्षनिवेरेनति--वाच्यम् ; असतः प्र्क्ष- 

विषयत्वस्य पराभ्युपगतस्य निरासाय प्रद्यक्षषरितस्यापाचतया प्रति- 

ज्ञानात् , सामान्यसामग्री प्रयक्षसामान्यहेतुः प्रातिभसिकलवप्, प्राति- 
मासिकलमतेऽपि सामान्यधमावच्छदनैव प्रमाणवृततेभ्मे प्रयक्षते चक्षु 
षतवादो वा स्वीकृते सननिकषैजन्यत्वावर्यकलात् , अन्यथा त॒त्र भक्षत 
इन्दियजन्यत्वादौ वा मानामावात् , स्वविरिष्ठं प्रति दोषाणामेव हेतु- 
त्ेनोपपततेः । न चास्तु तथा, तथापि सश्षिसंबन्धादेव प्रलयक्षता 
भ्रमविषयस्येति- वाच्यम् ; तन्मते तस्यासत्वेन पाक्षिसेवन्धासंमवात् , 

(~ 

सदसतारसबन्धात् , अन्यथा द्वसादात नाममात्र स्यादत भावः ॥ 
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पामावात्, सधिशेषतेऽसचखव्याकोपात् । ननु-सदसतोः 
सत्तानिःस्वसूपत्वादिनेव चृशृद्शशशृद्धादीनामपि परस्पर चृशङ्ध 
शतद्धादिशब्देरेव परोक्षप्रतीतिव्यवहारविषयत्वादेरविरेषस्यास- 
खाविरोधिनो बुद्धिसिद्धस्य सभवः। न च-सवसामथ्ये- 
हीनस्यास्तः सता ज्ञानेन कथे संबन्धः! विषयत्वस्य तत्र 
वक्तुमशक्यत्वात्, माति प्रतीयत इत्यादिकतेकमेतादिविरोधा- 
चेति--बाच्यम्; अतीतादेः स्मरत्यनुमित्यादि विषयत्वादिव- 
दुपपत्तेः, न च- तत्र प्रतीत्यादेरेव विषयत्वम्, ताचतैव तत्र 
विषयताव्यवहार इति वाच्यम्; समं ममापीति- चेत्, मेवम्; 
श॒शशब्दस्य नरि भ्रमदशायां नृशुङ्कशब्देनेव चशशृद्धश्ब्देनापि 
नशृङ्गस्य प्रतीयमानत्वेन मृशृङ्गादिशब्देरेव प्रतीयमानत्वादेरपि 
परस्परविशेषस्य वक्तमशक्यत्वात्। न च-दुशेन्द्रियादे सूप्यत्तस्का- 
रसाचिव्यवच्छश्शुङ्धतस्कारसाचिन्याभावात्तस्यापरोक्ष॒ भअरमा- 
विषयत्वम्, अन्यथा तवाप्यनिवाच्यान्तरमेव तत्र॒ कथं 
नोत्पद्येतेति-वाच्यम्; संस्कारस्य न तावत्प्रतीतौ साक्षादुपयोगः; 

$ (र 

स््रातत्वपत्तः) कत्वचात्वत्तदरः) तयत सस्कारानयामकताप 
= न~~ ~~~ ~~ -- - -----------= न 

~ 

ननु-- शुक्तिरूप्यादौ रूप्यत्वादिविशेष एवपरोक्षतानियाम 

कोऽस्तु ; तत्राह--सविशेषत्व इति । रूप्यादः सतोऽसत्संबन्धानु- 
पपत्तेः, अस (दवि) निविशेषस्तु सलश्ङ्गदावपीति मावः । श॒श्शब्दस्य 

नार अ्रमदश्चायां नरि शशरब्दस्य शक्तिरमदश्ायाम्। अशरक्यता- 
दिति। प्रयक्षदेतुविशेषामावे ताय॑ वोध्यम् । तेन तत्तदद्धाविषयस्वादि- 
विशेषसत्वेऽपि न क्षतिः । स्मरृतित्वापत्तेरिति । प्र्यभिक्ञायां तु 
नव्यतार्किकमते स्मृतिरेव हैतुनं संस्कारः, मन्मते तु प्रत्यभिज्ञा 

[क 

तत्ताश स्म्रतरवातत भवः । पूवाचुभूतजातायस्यव जमद यादन्वयन्याते- 
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अनिर्वाच्यतापक्ष एव न त्वसद्विषयतापक्षे । वस्तुतस्त्- 
संस्कारस्तावत्ताचिकरजतादिगोचर एव प्राथमिकरजतादिभ्रमे 
प्रयोजकः सयमते, स ॒चासदप्यश्चशबुङ्गादिसवंसाधारण एव, 
तदबिषयत्यापिशेषात् । तथाच कथं स नियामको भवतु? एवं 

रकाभ्यां संस्कारो भ्रमे प्रयोजकः, तत्र रजतलायवच्छित्रतादास्यादि- 

संबन्धावच्छिच्रपरकारतानिरूपितविशेप्यतासेवन्धेन संस्कारं प्रति तादा- 
ल्यादना ` रजतघादिकायेत्वं न ॒तृक्तविरेप्यताशारिम्रिमलादिना 
गौरवादित्यपि बोध्यम् । यस्य पुरृषस्य रजतभ्रमो जातस्तस्यासद्रजत- 
स्वख्ये संस्कारसच्वात्तम्यैव भ्रमन्त तज्नन्ये भानम्, न तु शश- 
शृङ्गादेः; समानप्रकारकतेन कयेकारणमावसेमवात् । यस्य तु 
प्रथमत एवासद्रजतञ्रमस्तस्य तत्र अमे सल्यरजतसंस्कार एव हेतुः 
परेण वाच्यः, तत्र यद्चसस्कारकलरूपं भ्रमलं कायेतावच्छेदकम्, 
त्यसत्वाविरेषात् शक्श्रङ्गादिभमोऽप्युक्तसंस्कारेण स्यादिलयाश्येनाह-- 
वस्तुतस्त्विति । शरागुङ्गादिसवसाधारणः सर्वासद्धमजननयोगयः । 
ननु-रजतभ्रमत्वं कायतावच्छंदकम् , तच्च रजतत्वावच्छिन्नं यद्- 

सनिष्ठ॒प्रकारत्वं॑तच्छक्तं न; येन स्वासतासुक्तञ्रमे भानं 
स्यात्, रितु तदसद्वयक्तिनिष्टोक्तप्रकारताकलवम् ; तत्राह-तदविष- 
यसािशरेषादिति । यदि तद्वयक्तिपिषयकसस्कारो हेतुः स्यात्तदा 

तद्रयक्तिभमखेन कायेल्वं स्यात्; समानविषयकतनैव(सद्विषयक- 
सस्कारभ्रमयेतहेतुमत्वदश॑नात्, तद्वयक्तयन्यसल्यविषयकसंस्करे है- 
तुते त॒ कायतावच्छेदकं सवासद्रधक्तीनामेकेकव्यक्तिनिवेशे विनिगम- 
कामावः | न हि रजतत्वेन कचिदेवासद्भयक्तिभरेमविषय इलयत्र खया 
मानमानेतु शक्यम् । तथाचानन्तासद्वधक्तीनां माने गोरवमनुभवविरो- 

1 रजतत्वादिना कायंत्व-कृ 
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्रवृत्तिविषयत्वान्यथानुपपत्तिरपि प्रमाणम् । इदर्मश्चस्यासद्- 
प्यात्मना प्रतीतो सामग्रीविरहस्योपपादनात् । नु--अनिदस्ये 
प्रातिभासिके यदिदंत्वं व्यावहारिकिसच्वं च तद्ररयं न तावत्सत्; 
अद्रैतव्याकोषात्, नाप्यनिवीच्यम्; तथा सति तस्यापप्रै 
लक्षण्याथं प्रातिभासिषत्वाय सरचेन प्रतीलयया भाव्यम् । एवं 
च तदपि सचखमनिर्वाच्यं चेत्, तस्यापि सखेन प्रतीता 
भाव्यमित्यनवस्थः, तथाच तयारसचं वाच्यम् । तदुक्तम्- 

। अन्यथात्वमसत्तस्माद्धान्तावव प्रतीयते । 

सुखस्यास्त एष टि स्वीकार्येव प्रतीतता । 
तस्यानिषेचनीयस्वे स्यादेव ह्नवस्थितिः ॥ ' इति ॥ 

टीकायामपि इदंत्रस्चयोः सचायोगाद निवौच्यत्ये इदंत्वेन 

घश्च | अथ-अस॒द्रजतनिष्ठोक्तप्रकारताकतवे तथेति- चेन्न; असतो हि 

रजतत्व सद्रजतसाधारणं सद्र, तदसाधारणमसष्रा। आये सदसतोः 
संबन्धायोगः, अन्य शशविप्राणादिमात्रगतधमेषटितस्यापि तथाघ्ं 

तदवस्थम्, सत्यरजतसाध।रणरजतलादिप्रकारकेच्छावतां अमविषयें 
प्रवृत्तयनुपपत्तिश्च । प्रवृत्तीति | इदंखादिविशिष्टरूप्यापिप्रवृत्तीसयथेः । 

प्रतीती उपादानप्र्क्षविधया प्रवृत्तिहेताविति शेषः | सामग्री 
विरहस्य सचिकषादिहेखभावम्य । प्रातिभासिके प्रातिमासिक- 
संयष्टतया प्रतीयमानं शुक्तथायिष्टाननिष्ठं यदिदंत्वं व्यावहारिक 
सच्च च तटुक्तसंखष्टर्पण न सत्; अद्रतहानेः, नानिवच्यि- 
मसद्वैरक्षण्यप्रयोजकस्य सच्वेन प्रतीयमानत्वप्यावदयवाच्यतेनानव- 
म्थितेः। अन्यथात्यमित्यादि । अन्यथालं शुक्तयादे छूप्यादि- 

र्पम् । भ्रान्तौ असद्विषयक्ञाने । एं हि एवं च । सच्चस्यासत 
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हूप्यावगाहि तदग्रतीतो ` प्रवृच्ययोगात्, सच्ेन भाने च 
तस्मिन्नपि सत्वादिविकस्यग्रसरेणानवस्थानादिदत्वव्यावहारिक- 
सत्वथोरसत्यमित्युक्तमिति- चेन्न ; तयोरसचवऽ्परोक्षप्रतीति- 
विषयत सामग्रचभावादेवोधक्रस्योक्तत्वाद् निवाच्यत्वमेव । न 
च तथा सचेन प्रतीत्या भाव्यम्; ष्टापत्तः ¦ न चवमनवस्था; 
सत्वस्य सदिति प्रतीतावतिरिक्तसत्वस्यानपक्षणात्, अन्यथा 
त्वत्पक्षेऽप्यसति रूप्ये यत्सत्वं प्रतीयते त॑स्य सच्यायोगात् , 
असे च तथेव प्रतीतौ प्रवृत्यसुपपात्तिः, सेन प्रतीतावन- 
वस्था च स्यात् । न च-सत्े सच्यापत्वयोरोदासीन्येऽप्य- 
सतः सत्वेन प्रतीत्या प्रबृच्युपपत्तेरसति प्रतीतस्य सवस्य 
सचेनाप्रतीतावप्यसचाेद्धेध नास्माकं काप्यनुपपत्तिः, तव तु 
हूप्यादिसच्यस्य सचेनाप्रतीतौ प्रहच्यपपत्तावपि प्रातिभासिक- 
त्वानुपपत्तिरिति--बाच्यम् ; एवं हे तत्सव स्वरूपतो न सत्; 
तुच्छत्वात् , विज्ञानतोऽपि न सत्, सत्वेनाप्रतीतेः तथाचासति 
कथं तन्निवन्धनो व्यवहारः, न च ग्रातिभासकारे सत्वे 
स्वरूपतो निषेधग्रतियोगित्वं नं स्यात्, पारमाथिकतवेन निषेध- 
प्रतियोगिचेऽनवस्थेयेत्यसत्वमेव सूप्यादीनामिति -- वाच्यम् ; 

एव प्रतीतता भ्रान्तौ स्वीकर्चि्यथैः। तदप्रतीतौ ददवाप्रतति । 
इदंत्वेन रूप्यावगाहि प्वृत्ययोगात् सच्प्रतीतावपि सद्रषयकत- 
ह्पप्रामाण्याग्रहेण प्रवृ्ययोगात् । इदंत्वव्यायहारिफस्चयोः 
शुक्तयादिनिष्ठयेरपि रूप्यदिसंसष्टतया प्रतीयमानयोः । असतः 

शुक्तिरूप्यादेः । असच्वसिद्धरिति । अमप्रकारलादिनेव्यादिः । 

तन्निवन्धनः तद्धीदेठकः । व्यवहारः सदाकारानुगत्यवहारः 
1 तदप्रतीता ह्प्यावगाहि 
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प्रतीतिकाल स्वेऽपि सखस्ूपतो निषेधस्य पारमाथंकत्वेन 
निषेधेऽप्यनवस्थापारहारस्य चोक्तत्वात् । नापि-प्रये- 
कात्मकत्वेऽनुपपत्या उमयात्मकतेवास्त्विति-- वाच्यम्; दत्तो- 
त्रत्वात् , मरमत्वानुपपते । नचानिवोच्यविषयत्वेन यथा तव 
मते भ्रमत्वम्, तथा सदसदात्मकत्ये यत्सत्व तद्विषयत्वेन 
प्रमत्वमस्तु; एवं तरिं ' सचासञ्च रजत ' मित्याकारताया 
दु्िवारत्वापत्तेः । न च असदेव रूप्यमिति बाधस्य सदरैरक्षण्य- 
विषयत्ववत् सद्रजतमिति म्रमस्याप्यसद्रेरक्षण्यमेव पिषयोऽस्तु, 

तथाच प्रातीतिकमपि सच्चं मास्त्विति-- वाच्यम्; तथा सति 
वाधेन भ्रमविषयसच्चानपहारे वाधकत्वग्यवहारोच्छेदप्रसङ्कात्, 
अगृहीतापवस्यापीदं रजतं सदिति प्रतातिश्च । न हि पुनरगृहीत- 
स्॒छस्यासदूप्यमभादिति प्रत्ययः ; बाधस्य प्रसक्तिपूवंकत्वात् । 
नदु--असदिरक्षणं चेन्न बाध्येत सद्विलक्षणं चन्न प्रतीयेत, 
अतोभ्लुपपत्या अनिबोच्यत्वाभाव एव किं न सिध्येत्, न च- 
अवाधाप्रतीत्योखांषवात्सखासचे प्रयोजके, न सखसद्ैलक्षण्यसदै- 
रक्षण्ये; गौरवादिति- वाच्यम्, वाधप्रतीत्योरेव प्रथमोपः 
स्थितयोः प्रयोजकजिक्ञासायामसच्वसच्वयोः प्रयोजकत्वं करप्यते, 
राघवात्, प्रथमोपस्थितत्वाच) न तु सद्विरक्षणत्वादेः; 

प्रवृत्तिश्च । दत्तात्तरत्वादिति । विरोधादिनेलयादिः । भ्रमत्वानुषः 
पत्तेरिति । सद्विष्यकषीः प्रमैव न तु अम इति मावः। दुर्निवार 
तेति । ननु--सच्वमेव भ्रमविषयः, असच्च ॑तु अमप्रकारत्वादिना 

सेत्स्य्तीति-- चेच ; सदसदासमकविषयत्वप्य भ्रमलरूपत्वोक्तिविरो- 
धात् , सत््वादिप्रलेकाक्तिदोषाणां सत्वादिसमुच्येऽप्यवारणाद्विरोधाच्च | 
प्रथमोपस्थितयोः- स्वामावधीपूबसुपस्थितयोः । सदरैरक्षण्यदेरमती- 
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गौरवात्, चरमोपस्थितत्वाच । तदनन्तरं च भान ` प्रयोजका- 
भावादेवाभानोपपत्तो न ॒प्रयोजकान्तरस्यना । मृशङ्गादे- 
रसच्वेऽपि न बाधः, प्रसक्तयमावादिति- चेत्, मेवम्; सच 
न ॒तावत्प्रतीतिग्रयोजकम्; सूप्यस्योमयमतेऽप्यप्रतीत्यापत्तेः, 
नाप्यस॒त्वं वाधप्रयोजकम् ; उभयमतसिद्धासति वाधादरीनात्, 
रूप्ये चासच्वस्याचाप्यसिद्ध, प्रत्युतासच्येऽुपपत्तेवक््यमाणत्वात् 
गौरवं प्रामाणिकम् । तस्मास्सिद्धं स्यातिवाधान्यथाुपपत्या 
अनिवोच्यस्वमिति ॥ 

इवयद्वेतसिद्धौ ख्यातिवायान्यशानुपपत्तिः ॥ 

त्यादिप्रयोजकेवे सच्वादेः प्रतीतिप्रयोजकतं वाच्यम्; तच्च न 

संमवतीत्याह--मेवमिति । प्रतीतिप्रयोजकम् प्रतीयमानलसमन्या- 

मिति-- वाच्यम्; प्रतीतेः स्वव्याप्यत्वासिद्धः । बाधादश्नादिति | 
न च--सद्वैरक्षण्य्य तन्मते बधप्रयोजकलखवदुपपरिरिति- वाच्यम् ; 
मन्मते सदसदन्यलस्येव बाधप्रयोजकलवात् । ननूमयसिद्धं सवमस- 
हाध्यते, शशो विषाणीयादिभरमेषु रशशविषाणादरपि बाधात्तत्ाह- 
हूप्ये चेति । तथाच बाध्यमत्रेषु रूप्यादिप्वसत्वानिश्वयादसत्वस्य 

वाधप्रयोकत्वकल्पनासंमव इति भावः । प्रामाणिकमिति | प्रतीति- 
प्रयोजकं स्वं स्वसमानाधिकरणायन्तमावाप्रातियोगिलादिरूपं वाच्यम्| 
तथाच राधवात्कारुपेवन्धवसवादिकमसव्यावृत्त तथोच्यताश् । एव 
बाधप्रयोजकं स्वपतमानाधिकरणाल्यन्तामावप्रतियोगिखं कारसवन्धितं 

वा युक्तम् ; न तु सवैदेशकाख्वृत्ययन्ताभावप्रतियोगिं काससेवन्धिं 
1 माव, 
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अथ निषेधप्रतियोगिव्वानुपपत्या अनि- 
वचनीयत्वसमथनम् . 

फोचित्त--वाध्यत्वं सत्यसति चानुपपत्नमित्यनिवाच्यत्व- 
मिति--आहुः । न च-अतीते तत्कालासति ध्वंसप्रतियोगित्व- 
वत् सर्वदा असल्यप्यलन्ताभवग्रतियोगितवं स्यात्, तथा च 
बाध्यत्वं नात्यन्तासच्विराधीति- वाच्यम् ; कारान्तरसत्तायाः 
काठान्तरसत्ता प्रत्यनुपयोगेऽपि विद्यमानतादश्ायामेव षटादों 
ध्वेसप्रतियोगित्वम्; "अनित्यो घटाऽस्ती ' ति प्रततिः, न तु 

ध्वंसादिकले पटे ध्वंसप्रतियोगित्वम्; तदानीं षरादाना- 

वा; गोरवात् कासपतवन्धितवस्य ब्रह्मण्यपि सत्वाच्च ! किञ्च सत्वा- 
सत्वाः परतीतिवाधप्रयोजकवे तकौमावः ; अनिव।च्यस्याप्यपरोक्षधी- 
बाधयोः सेमवात्, कारसंबन्धस्य तत्वे त्म्ति तकः; कारसेव- 

न्विन एवापरक्षप्रतीतिरूपप्रसक्तवाधस्य समवात् । तस्मादसच्वस्था- 

परताता सत्वस्याचाध च प्रयाजकत्व प्रामाणक्म् , तदवच्छदर्केरस्य 

कारुसबन्धादेरुषुस्वादिति भावः ॥ 

तर्कैः सारस्वते रेश्वन्धिकाचन्द्रमूषणेः | 
दुर^तध्वान्तमङ्गाय स्यातिबावान्य्थास्यातः ॥ 

इयद्रतसिद्धिन्भाख्यायां गुरुचन्द्रिकायां स्यतिवाधान्यथानुपपत्तिः ॥ 

अथ निवेधग्रतियोगित्वादुपयस्या अनिषेचनीयतवसमथेनम् . 
कालान्तरसत्तायाः--ध्वसप्रतियोग्यादेः स्वकारपत्तायाः | 

कालान्तरसत्ता--ध्वसप्रतियागितादेध्वंस्काठपत्ताम् । तदानीं 

घटादीनामिति | अधिकरणासवद्धकाटस्य प्रतियोगिखादाववच्छद्- 
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9 मेवाभावात् । न च ताह घटो न ध्वेसप्रातियोगीति प्रत्ययः स्यात्; 

न सूपवानित्यस्यापि प्रसङ्गात् । अथ यावत्स ूपसत्वा नैवम्, 
समं प्रकृतेऽपि । वस्तुतस्तु--ष्वंसकारेऽपि घटो ध्वस्त इति 
ध्वंसप्रतियाोशेता घटे प्रतीयत एव । तथाचानागतवतंमाना- 
तीतावस्थाः कमेणाधिभावय॑स्तिरोभावयंश्वानिवीच्यो घटः काल- 
व्रयऽप्यनुस्युत इति नः सिद्धान्तः । एवं च सत्यनिवच्यत्वमेव 
प्रतियोगित्वादौ प्रयोजकमिति स्थितम् । ननु--असदरैरक्षण्या- 

क 

पेक्षया ठपुत्वात्सत्वमेव प्रतियोगित्वादों प्रयोजकमस्तु, तथा- 

^ 

कत्वासंमवादिति भावः । यावत्सखमिति । उक्तवुद्धे रूपवद्भद्- 

विषयकल्वाद्धेदस्य च व्याप्यतृत्तितवादुक्तबुद्धिरममेति मावः। सममिति। 
ध्वेसप्रतियोगिभेदस्योक्तधीविषयतवास्याद्धूमः, अत्यन्ताभावविषयकतवे तु 
रयोः भरमात्वम् । घरस्यात्पत्तिकारे रूपस्यव नाशकारे तस्रतियागि- 
तस्याप्यत्यन्तामावसत््वादिति भावः । यत्तु--स्वाधिकरणक्षणे षये न 
नरयति, किंतु स्वानधिकरणक्षण इति प्रत्ययात््वाश्रयक्षणे घटादेनं 
नाशप्रातियोगितमिति- तत्तुच्छम् ; स्वानभिकरणक्षणे न्यती्यत्र हि 
प्रतियोगि उक्तक्षणावच्छित्रत्वं न विषयः, तथा सति न्मते 

एतरक्षणे नश्यति पदार्थे एतदुत्तरक्षणे न नदयतीति धीः स्यात् ; किंत्वा- 
ए्यातस्योदच्याचथंकल्वातस्वानधिकरणक्षणोखत्तिकनाशप्रतियोगि्वं षरे 

विरोषणम् , तच्च स्वाधिकरणकालवच्छिन्नवेऽप्यम्याहतम् । न चेवं -- 

नाशतस्तियोगितवयोर्भित्रकावच्छिन्नयोः संबन्धायोग इति-- 

वाच्यम् ; ध्व॑सप्रतियोगिनोस्तादरयोः सेबन्धस्य त्वयापि वाच्यत्वात् । 

जधिकरणासंबद्धकाको नावच्छेदक इत्यस्यैव प्रकृतत्वात्। पररी्योक्ता 

स्वरीत्याह--यस्तुत इति । अनिर्वाच्य तत्तदवस्थाभ्यो भेदाभेदा- 

दिना दुवेचः । अवुस्यूत इति । नच-नष्टवरादेरुपादानपत्तिरिति- 

^. 01, 7. 10 
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चानिर्वाच्यस्वेऽपि प्रतियोगित्वादिकमतुपयन्नमेवेति- चेत्, सत्यम्; 
सत्वमेव यद्किधित्कालाबाभध्यत्वसूपं तत्र प्रयोजकम्, न तु 
त्रिकारावाध्यतस्पम्, गोरवात्। न च तदि कथं सति वाध्यत- 
मनुपपनम्; न सन्मत्रे, किंतु परमाथेसतीलयवेहि । तथाचा- 
नि्वाच्यतापकषे नानुपपत्तिः । नच तहिं कथमसदैरकष्यप्रति- 
योगित्वमसति, कथं वा 'नासदासी ' दिति श्रौतनिषेधः; 
असच्च तावान्नःसवरूपत्वम्, तदरेलक्षण्यं सत्स्वरूपत्वम्, तच्च 
निष्प्रतियोगिकमेव । श्रत्यर्थोऽपि तदेव । तेथाच नास्ति 
प्रतियोगितप्रतिपत्तिः । न च-्रशशङ्ख नास्तीति प्रय 
क्षत एवासति निषेधप्रतियोगिखमनुभूयत इति- वाच्यम्; 
न~ ~~न "^ ~ ------------ -------- -~-~ ~~ 

वाच्यम् ; भग्मावस्थायां जरहरणा्य्थिनामुपादनस्ये "त्वात् । न हि 

वश्चदेः सङ्कवितप्रसारितावस्था एककायीधिनेवो पादीयन्ते, न वा वस्रादि- 

स्वरूप तामु नानुप्यूतम् ; तथाच य आदा मृषिण्डीमूत आसीत् 

पश्वाद्धरीमूतः स एवेदानीं भम्र इति प्रत्ययादवस्थामु भिन्नास्वपि 

म्यक्तिस्वरूपमनुगतमग्याहतमिति भावः । फंचित्काङबाध्यत्वस्पं 

° अवच्छन्नं वाधाऽविषयतवे, ब्रह्मतुच्छयोऽयावतेनायावच्छिच्ान्तम् , 

ब्रह्माणि बाधाविषयत्वं सावंदिकतान्न कालवच्छिन्नम् , तुच्छे कार- 
स्यासंबद्धत्वादपि न तदवच्छिनं तदिति भावः। समाधत्ते- न सन्मात्र 

इति । बाध्यतलमनुपपत्नमिदयनुषञ्यते । निःस्वहूपत्य- सत्वेन 
प्रतीत्यनदलम् । निष्प्रतियोगिकमिति । तथा चापद्विर्क्ष- 
णादिपदमुक्ताहलश्पेण निषूढरक्षणया बोधकामिति मावः । 

4 मुपादनि कायान्तरार्थिनामुपादानस्ये-क., ग, 2 किंचित्कालावच्छिन्न 
बाधाविषयत्वमिखथः. 
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योग्यायुपरभ्धिस्तावदमावग्राहिका ; योग्यता च शशशृङ्गादीनां 
दोषटिता वाच्या, तस्यां नानुपरम्भः, अनुपलम्भे च 

न सेति योग्यानुपलन्धेरसभवात् । तदुक्तम्- 
------~-----~-^--“~ ~~~“ 

योग्यानुपरन्धिः--योग्यस्य प्रतियोगिनोऽनुपरन्धिः । दोष- 
घटिता- ग्रहोप्धायकदोषधटिता । तदुक्तमिति । न्यायकुघुमाज्ञल- 
विति शेषः । ठदमावविदकप्रमाणसद्धावादिव्यस्यामीश्वरामावमाहक- 
प्रमाणसद्धावादीश्चरो नामस्तीव्यथिकायां चतुथविप्रतिपत्तो-- 

योग्याऽदष्टिः कृतोऽयोग्ये प्रतिबन्दिः कुतस्तराम् । 

कायोग्ये वाध्यते शृङ्गं कानुमानमनाश्रयम् ॥ 

इति समाहितम् ¦ अयेोग्ये--शरे, योग्याऽटृष्टिः योग्यानुप- 
लन्धिः । कृतः अनुपरुन्धिमात्रस्यामावग्राहकसे खर्तीद्धिय- 
मत्रस्येवामावग्रहणापत्तिः । नन्वेव-शराश्रङ्गादीनामभावो' न 
सिष्येत्तत्राह -- ग्रतिषन्दिः कुत इति । शशशृङ्ग साधकामावमत्रं न 
तु तदमावसाधकमिति नोक्तप्रतिबब्दिः ईश्वरे तु साधकं पञ्चमस्तबके 

वक्ष्यते । अयोग्य-शशशृज्गम् । क्र वाध्यते शशशृङ्ग नास्तीपयनु- 
मवस्य शरे श्रङ्गबाधकतम् । शृङ्गत्वेन योग्यताऽस्त्यव । ननु--प्रयो- 
जनीशरीरयेो्यापकयोरमावाद्याप्यस्य कतस्य इधरेऽमावोऽनुमेयः, 
तत्राह-क्रानुमानमिति । आश्रयस्येश्वरस्य स्वीकारे तु तत्साधक- 
मानेनैव तत्कवत्वमपि सिध्यतीति तदथः । नन्वस्त्छ्याद्युपनीते ईशे 
तदनुमेय, तत्राह- 

व्यावल्यीमाववत्तेव माविकी हि विरष्यता । 
अभावविरहासमत्वं ° वस्तुनः ° प्रतियोगिता ॥ 

1 वोऽपि-क. 2 त्सर्व-क. 8 वस्तुतः-क. ग. 

10# 
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दष्टोपलम्भसामग्री शश्णुङ्खादियोगयता । 
तस्यां नानुषलम्भोऽस्ति नास्ति सानुपरम्भने ॥ इति । 
न च-प्रतियोगिसचिरेष्यनुपरन्धिरेव तदाहिका, 

सा च प्रकृतेऽस्त्यवेति-- वाच्यम्; स्तम्भात्मनि योग्यत्व 
प्रसिद्धया पिशाच उपरम्भापादनं सेभवति, शशशङ्खास्तित्वं 
न योग्यतया व्याप्तम्, यद्रलात्तेन उपलम्भ आपाययेत, तथा च 
नात्र प्रतियोगिस्च्विरोधिन्यनुपरन्धिः । अत एव पिशाचा- 
दीनां भेदः प्रलक्षः, नालन्तामावः । न च-शृङ्गादिकं 
योग्यतया व्यापमेवेति- वाच्यम्; तावता हि शृङ्गाभाव 

प्रामाणिकी । बिशेष्यता--आश्रयता अनुमानेन व(च्या | न चारके 
सा समवत्ि । अस्तु तहींरास्यारीकप्यामावानुमाने, तत्राह- 
अभावेति । वस्तुनो न व्वकस्य । तथाचानुयोगिलपरतियोगिवे 
नारके ' स्त इति भावः । नन्वयोग्यस्याप्यनुपरञ््याऽमावो गृह्यतां, 
तत्राह दुष्टोपरम्भेत्यादि । दष्टा दोषसहिता शशशृक्गायुपरम्भश्य 
सामग्री कारणकू वासनादिसहितः रब्दादिरिति यावत् । 
योग्यतेति । योभ्य्य प्रतियोगिनोऽनुपखन्धिरेवामावयाहिका वाच्या. 
अन्यथातीन्धियमात्रस्य सवेत्रामावपिद्धयापततेः; सा च प्रकृते नास्तीति 
भावः । प्रतियोगिसच्चविरोधिनी प्रतियोगिक्षचेनापादनार्मति- 
योगिका अनुपरभ्धिः आह्यामावस्य प्रतियोग्यनुपरन्धिः | तद्राहिका- 
अमावमात्रराहिका । एवकारातूर्वोक्तनुपरन्धिनं तथा; पिदाचादि- 
भेदस्य ्तम्मादो मनस्तवाचलयन्तामावस्य षटदौ रहे तदभावात् । 
स्तम्भात्मनि स्तम्भामिनने । स्तम्भो यदि पिच स्यात्तदोप- 
रुभ्येते्यापादनं सैभवति ; स्तम्मामिनस्येपरन्धिविषयतवरूपयोग्यल- 
~~~ --~-~~------------------- ~. -------. 

1 न।ठीकस्य कृ. ग. 
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एव॒ योग्यानुपरुन्धिसंमवः, न त्वीकाभवि । एवं च 
शशशृङ्गं नस्तीत्यष्टिखन्त्या अपि बुद्धेः शरे शृङ्गा 
माव एव विषयः । गवि शशशुङ्खं॑नास्वीत्यस्या अपि 
गवाधिकरणकगुङ्धे शदीयत्वाभावो विषयः; अनन्यगतिकत्वात् 
अत॒ एव गोरनन्ययोऽपि नास्ति; शशगृङ्गदेरूपर्थित्यभा- 
पात् न तदमावग्रह इति ताकिंकरील्योक्तत्वाचच । अत एव 
स्मे पदाथेत्वनिपेधस्यापमवात्पदाथी; पेत्यत्र इसि 
व्यार्यानम् । न॒ च-' घटो नास्ती "ति बुदधेथेदसेसगौभाव 
एव विषयः, न तु षटाभावः; पूं तत्र घटस्य सचचेन 
तदत्यन्ताभावस्याभावात्, प्राक्प्रष्वसाभावयोः प्रतियोगि, 

न (५ 

व्याप्यत्वात् । अत्र यदि रशशाङ्गं स्यात्तदा उपरभ्येतेति ठु न स- 
मवति ; शरशृङ्गस्योक्तव्याप्यतल्वाभावादिति समुदायाः । ननु-- 
शदाश्र्गं नास्तीदयुटेखान्यथानुपपत्या शृङ्गतवादिरूपेण योग्या- 
नुपरुन्िरेव शशशृङ्गा्मावग्राहिका; तत्राह--एवं चति । 
अत एव॒ अप्रसिद्धस्यामावबुद्धौ विरोष्यतया विशेषणतया वा प्रतीलय- 
समवदेव । स्मे द्रव्यादिषड्मिन्ने । पदार्थत्वनिषेधस्येति । 
पदार्थाः षडेवेत्यत्र षडित्यस्यादेर्यतवे विरेष्यसङ्गतस्थेवकारस्यान्ययोग- 
व्यवच्छेदवोधकत्वव्युत्प्या द्रम्यादिषडमिनेष्वभवेषु पदाथत्वग्यवच्छेदः 
' पाथं एव धनुर्धर" ईत्यादौ पार्थान्येषु धनुररतन्यवच्छेद इव 
बोध्यः । स चाप्रसिद्धलाद्वाधितत्वाच्च विशेषणतया बोद्धूमराक्यः । 
बाधवारणाय षन्यभावेः पदाथत्वन्यवच्छेद तु विकषेप्याप्रभिद्धिरपि । 
तथाच तद्वदेव शरशर्गादेरप्रसिद्धस्य नामावविशेषणतया वो इति 
मावः । कुसृषटिव्याख्यानाभेति । षडेव पदाथा इयत्र षडन्यमावे' 

1 षडन प्रमवि-ग, 
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काठेऽपेमावितत्वात्, भेदस्य धटापसरणानपसरणयास्तुल्य- 
त्वात्, संसर्गोऽपि न तालिकः; प्रतियोगिनि पूषेवदध्वंसा- 
दुपत्तेः, किंत्वसन् संसगे इति--वाच्यम् ; उक्तमत्रोदथ- 
नाचार्येः- यन्निवन्धना हि यत्प्रतीतिः तद मावनिबन्धनैव तद्- 
भावप्रतीतिः । इह च षटास्तत्वग्रतीतिः संयोगानिवन्धना, तद- 
भावप्रतीतिः संयोगाभावानवन्धनेव । स च सयोगस्ताचिक 
एव । न च ध्व॑सादिविकर्पः ; वटानयनात्प्ाक्सथागप्रागभा- 

पदाथतवन्यवच्छदे उक्तामावः प्रतीतो न वा, अप्रतीतश्चेत्कथं निषेधः 

परतीतशस्सप्तेव पदार्थाः । अथ-- पदार्थेषु सप्तत्वं नास्तीत्यथं इति - 
चेन्न ; घटपटादिषु सप्तत्वस्य सत्वात् । अथ--द्रव्यत्वादिके षडरक्षण- 
योगितया षटुत्वमापा्य तत्र सप्तं नास्तीत्यथं इति- चेन्न ; षटू 
तम्यष्टत्वादतिरिक्तस्याप्रासेद्धतात् । फंच द्रव्यतादेः प्रत्येकपरित्याग- 
निषेध बाधः ; गुणादौ द्रव्यत्वादित्यागात् ; समुदायपरित्यागनिषेषेऽपि 
वाधः ; एकत्र समुदायास्वादि त्याशङ्कय भावत्वावच्छेदेनाद्रभ्यत्वा 
योगसमुदायस्य व्यवच्छदो न तु द्रव्यत्वादिसमुदायस्यायोगव्यव- 
च्छेदः । उक्तायोगसमुदायश्चामवेषु प्रधिद्धः । तथाच भावाः षडेवे- 
सययोगव्यवच्छेदस्य, दरव्यादिषद्मिन्ने भावल्व्यवच्छदादूदरव्यादय एव 
भावा इत्यन्ययोगम्यवच्छेदस्य वा प्रकृते बोघ इति टीखावल्यां व्याख्या- 
तम् । अस भावितत्वादिति । षये नस्तीत्यादो घरसामान्यस्य ध्वंसः 
प्रागभावो वा विषयो वाच्यः; तत्राद्यो महाप्रख्यान्यकारुष्वप्रपि द्रः, 
द्वितीयस्तु सवंदेति मावः । यद्यपि घटसंयोगादिसामान्यस्य ध्वंसः 
प्रागमावो वा न महप्रख्यान्यकारे प्रिद्धः; तथापि घटरसयोगा 
यावन्तः प्रत्यकं तत्पातयोगिकाः संसगाभावा उक्तधीविषया इत्याश्चये- 

नाह--घटानयनादिल्यादि । अनुमवस्यादरेऽभावकूटमपि न विषयः, 

1 समुदायसत्वादि-ख. 
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वस्य षटेऽपसारिते संयोगध्वंसस्य सात् । न हि षटेऽन्यत् 
नीते तदेशे षटसंयोगोऽस्ति, येन प्रागभावादिर्व्याहन्येत । 
तथाच संसमेप्रतियोगिकामावस्वीकारेऽपि नासत्रतियोगिङा- 
मावसिद्िः । बस्तुतस्तु- षटप्रतियोगिकलवेनैवाभावस्यानुभवा- 
न्नायं सयोगप्रतियोगिफो भयितुमहीति । एवं च सति 
काटविशेषसंसग्यसयन्ताभावो वा उत्पादविनाशशलस्तुरीयः 
संसगमिवो वा भूतलादिसेयुक्तस्य घटस्य विरेषणाभाव- 
्रयुक्तविशिष्टामावो वा अङ्खीकरणीयः । न च-अत्राद्ये 
ध्वसादेरुच्छेदः । कपाठेऽपि घटान्यकालसंसभिणेवाय- 
न्ताभावेन तद्रयवहारोपपत्तेरिति वाच्यम्; ! दण्डी गौरथ 
तीति विरक्षणव्यवहारत्रये द्रग्यगुणकमाणि विलक्षणानि 
हेतुर्यथा, तथात्रापि नास्ति नष्टो भविष्यतीति बिलक्षणव्यव- 
हारत्रयस्यैकेनाद्यन्तामवेनोपपादयितुमरक्यत्वाद्विलक्षणाभाव - 

कितु सामान्याभाव हत्याशयेनाह-एवं चति । विरेषसंसर्मी 
कारविशेषावच्छिन्नाश्रयताकः | भूतरे संयांगेन धटो नास्तील्यादो 
मूतालादिपेयुक्तवर्मावो मूतलादो विषय इत्याशयेनाह -भूतला्दीति। 
अद्य इति । तृतीये तततद्विशेषणसंसगौमवकूटस्य मानमित्युकत तदुप- 
पततिः तद्रयक्तिष्वंसमादयिवेति न तदन्यथाभिद्धिः; द्वितीये तु 

यद्प्युखच्यादिमता सामान्यामविन तद्वयक्तिप्रतियोणिकनाशस्यान्यथा- 
सिद्धिः, तथाप्यत एवेत्यादिना तस्य समाघेयलात् आद्य एव समय- 

विरेषसंसरमश्चेलयादेः कथनीयताच्ाय इयवोक्तम्। धटान्यकालेति । 

त्पाखवच्छदेन घरवक्ताखादन्यकारुयथेः । बिरुक्षणन्यवहार- 

त्रयस्येति । नास्तीलत्रालन्तामावलं नष्ट इत्यत्र ध्वंसलं भविष्यतीत्यत्र 

प्रागभावत्वमभावारे प्रकारः; तानि चाखण्डा सखण्डा वोपाधय 
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त्रयसिद्धिः । समयगिदेषसंस्गश तत्समयावच्छिन्नं स्वरूपमेव 
संयोग्वसादिवो । न च-संयोगादिध्वसादिनेवावश्यकेन 
ताह प्रतीत्युपपत्तिरिति-- वाच्यम्; षटग्रतियोगिकेनानुभवा- 
नुपपततरुक्तत्वात् । न च-कपारेऽपि पररध्वंसादिः संबन्ध 
स्थानीयोऽस्तु, एक एवात्यन्ताभाबो व्यवहारयत्िति- 
वाच्यम्; विलक्षणन्यवहारत्रयानुपपत्या दत्तोत्तरत्यात् । अत 
एव दितीयतृतीयपक्षावपि क्षोदक्षम ; घटग्रतियोगिकत्वातुभव- 
स्यान्यथोपपादाथेतुमशक्यत्वात् । एतेन--दण्डसच्वेऽपि पुरषा- 
सच्वादण्ड्यभावदशेनादस्त॒ तत्र विशिष्टाभावः, नचात्र सयोग- 
सत्वे संयोग्यभावो दृष्टः, तथाच न विरिष्टस्यामावः, किंत 
विरेषणस्येवेति- निरस्तम्; संयोगिप्रतियोगिकत्वेनाचुभवात्। 

इत्यन्यदिति भावः । स्वरूपं भूतखाचाश्रयरूपमाश्रयतवम् । तत्तदधि- 

करणस्य स्वस्मिन् सवन्धत्वासमवादाह-सयोगध्वसादिर्वति । 
आदिना संयोगप्रागमावसङ्गहः । तथाच घटस्य सयोगनाशात्तरं पुन- 
नयने नास्तीति ग्यवहारानापततिः ; तत्तत्सयोगप्रागमावकालीनतत्तत्स- 
योगध्वेसस्थेव संबन्धतवात् । संयोगिप्रतियोगिकत्वेनेति । यत्राधि 
करणे प्रतियोगि न संयुक्तं तत्र नान्यः पक्ष इति बोध्यम् । यत्तु-घटो 
नास्तीति षीने संयोगमात्रस्यामावं गृहाति, रितु मूतलादिवटपतयोगस्य ; 
तथाच यत्र॒ धटो नास्ति तत्र॒ संयोगोऽसन्नवेति तन्न; यत्र 

कादाचित्को धटसेयोगस्तत्रोक्तसयोगः सन्नेव । अन्यत्रोक्तधीस्थ- 
रेऽपि न दोषः । यत्निबन्धनेत्याच्याचा्ेक्तेद्ययमथेः । प्रतियोग्यनु 
योगिनर्येन संबन्धेन रूपेण चामावविषयकधीविषयत्वं तेन संबन्धेन 
ह्पेण चामावधीविषयत्वम् ; तथाच प्रातियोग्यनुयोगितावच्छेदक- 

पेण प्रसिद्धिरभावनुद्धयप्षयते, न तु तदधिकरणीयतत्तत्संभन्ध- 
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संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे शरणमिति । तस्माननिषिधप्रति- 
यो गित्वान्यथानुपपत्याप्यनिर्वाच्यत्सिद्धिः ॥ 

इत्यद्वेतसिद्धो न्षिचयपतियागित्वानुपपच्या 
अनिवेचनीयत्वसमथेनम् ॥ 

अथ श्रत्यथापच्यपपत्तिः. 
५न) ५. 

“ नासदासीन्नो सदासी !दित्यादिश्रतयोऽप्यनिवांच्यत्वे 
प्रमाणम् । न चात्र सदसच्छब्दौ पञ्चभूतपरौ, ‹ न सत्तन्नास- 
दुच्यत' इत्यादौ भृते प्रयोगात्, ‹यदन्यद्वायोरन्तरिक्षाचैतत्स- 
दायुरन्तरिश्षं चल्यस दिति श्रुतेयति-- वाच्यम्, प्रसिद्धपरत्व 

विशिष्टप्रतियोगितावच्छेदकरूपेण । उक्तं हि ' सद्धयामभावो निषप्यत ' 
इति । एवं च घटसंयोगिलभूतल्ाम्यां सतोः प्रा्चद्धिः प्रक्रतेऽस्येव ॥ 

तर्के; सारस्वते रतेश्वद्धिकाचन्द्रमूषणेः । 

दुरन्तध्वान्तमङ्गाय अनुपपन्ना निषेध्यता ॥ 

इयदरेतपिद्धिव्याख्याथां गुरुचन्िकायां निषेधप्रतियोगि- 
त्वानुपपच्यानिवचनीयल्वसमथनम् ॥ 

अथ श्रुल्यथोप्युपप्िः 

नासदासीदित्यादि । ' नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासी- 

रजो नो व्योमा परो यत् | किमावरीवः कुह कस्य रामे्तम्भः किमासी- 

द्रहनं गभीरम् । न मृलयुरासीदमृतं न ताह राज्या जह आसीस्केतः । 
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समवत्यप्रसिद्धपरताया अयुक्तत्वात्, न हि भूते सदसच्छब्दो 
प्रसिद्धौ, रितु पारमाथिकापारमाथिकयोये। न च (नस 
दाप्ती 'दिलत्राप्रपिद्धप्रापिषधापत्तिः; “नो सदासी 'दित्यनेन 

आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास । तम 
आर्पीत्तमसा गूढमग्रऽप्रकेतं सरकं सवेमा इदम् । तुच्छेनाम्वपिहितं 
यदासीत्तमसस्तन्महिनाजायतेकम् । कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो 

त्तः प्रथमं यदासी 'दियादीदय्थः । पारमाधथिकयोरति । मृतेषु 
शाखीयप्रसिद्धिमात्रम्, सत्याटीकयोस्त॒ शाखया लोकिकी च 
प्रधिद्धिरिति तयोबरवच्वम् । अत एव माधवीयभाप्ये व्याख्यातम् । 
प्रख्ये स्थितं जगत्कारणस्वरूपमाह-नासदासरीदित्यादि । तदानी- 
प्ररे, असत्--निरूपाल्यम् , नासीत् तादृशस्य कारणलवासंमवात् । 
नापि सत् सवेन निवाच्यमाशीत् , सद्पस्य तद्विरक्षणजगसपरिणा- 
मित्वासेमवात् । तथा चानि्वाच्यमासीदिल्थः। नासीद्रज इति । 
रजांसि रोक इति यास्कः, एकवचनं तु सामान्यपेक्षम् । व्योमाद्- 

ेक्ष्यमाणलवात्तदन्यरोकस्तदानी नासीदिलयथः । तथा व्योम अन्तरिक्ष- 
सकः परः परस्तादुपरि च॒रोकादिसत्यलोकान्तं च तदा नासीत् । 
एवं चतुदेश्ुवनगभं ब्रह्माण्डं निषिध्य तदावारकखेन पुराणपरसिद्धानि 
भूतानि निषेधति --किमावरीव इति । आवृणोतेयङ्छुगन्ताच्छन्दाष 
किटि तिपि रूपमावरीव इति । किंमावरणीयं कम॒मूतजाततमावृणोतु 

आवरर्णीयामावादावारकभूतान्यपि न तदानीमासच्नित्यथः । कुहू कुत्र 
देशे स्थिता भूतमावृणुयात्तादश्देशोऽपि तदा. नेत्यथः । कस्य 

शमेन् शर्मणे कस्य भोगाय आवृणुयात् , भेक्तारोऽप्युपाधिमनो- 
ल्यात्तदा नासतिल्थेः । ' आपो वा इदमग्रे सरिटमासी 'दिलादि. 
रत्या अम्भःसच्वभरमं॑निरस्यति--अम्भः किमाक्षीदिति । प्रये 
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संहता मत्युःस्या्त्राह-न मृत्युरिति । त्यमृतं जीवनं स्यात्तत्राह 
अमृतमिति । न राच्या इति | तथा राज्या अन्हृश्च प्रकेतः 
प्रज्ञानं नासीत् चन्द्रसूयामावात् । आनीदित्यादि । तत् सववेदान्त- 
प्रसिद्धं ब्रह्म आनीत् जीवितवत् । ननु --कथं ब्रह्मणो जीवनम् ; 
प्राणासंबन्धात्, तत्राह --अवातमिति । आसीदिल्यथेकमानीदि- 
त्युक्तमिति भावः । स्वधया मायया सहितम् | स्वस्मिन्धायंत इति 
स्वधा । स्वधेत्यनेन सहाथेकतृतीयया च मायाया ईरानाभ्रितलखमी- 
शररष्टणानपेक्षतवं च साङ्कयाक्तं वायते । एकं अद्वितीये सवदा द्वितीय- 
शूल्यम् । एवं च स्वधासाहिव्योक्तिव्येवहारतो न परमार्थत इति 

बोध्यम् । ननु--स्वधासहितं ब्रह्म यदि तदानीमस्ति तर्हिं नरज 

इत्यायसङ्गतम् , न हि मायातोऽन्यद्रजञदिकम् ; तत्राह-तस्मा- 
दरान्यदित्यादि। तस्मास्सधायुक्तब्रह्मणोऽन्यद्रनआदि परः ष्टि 
काठे जायमानं नास तदानीं न वमूव | हसब्दनोक्तरह्यान्यस्यानि- 
वाच्यस्य जगतः प्रसिद्धि चोतयति । ननु--यदि तदा जगन्नासीक्थं 

तर्हिं जनिक्रियाकर्वृत्वम् £ कारकारेरेषस्य कवत्वात्, निमिततस्येव 
कारकत्वात् , पूषैवर्तिन एव निमित्ततात्त्राह-- तम आसीत्तमसा 
गूढमग्रे इति । तमसा अन्धकारवद्धावरूपेणात्मसबन्धिसवरूपावार- 
केणाज्ञानेन । गूढं -- संस्काररूपापत््या स्ववशी्ृतम् । तमः अज्ञाना- 
मिक्नं जगत्तदानीमप्यापीदित्यथः । तथाचाविभावः स्थूरुतापततिरूप 
उत्पत्तिः, सस्कारावस्थैव नाश ईइति भावः। एतेनासत्काथवादिनो 
निरस्ताः । ननु- तमसा गूढं तम इति विरुद्धम् ; तत्राह-अप्रफेतं 

अप्रज्ञायमानं काय॑कारणयोरत्यन्तमेदामावात्तमसोऽ्यन्तमेदे मानद्युलय- 

मित्यथंः । अत एव सलिलं कारणीमभूततमपि सङ्गतम्, तादात्म्या- 
पत्चमिति यावत् । ' षटगतौ ' इवयस्माद्धातरीणादिक इख्च्मत्ययः । 
सथ जगत्तदा आसीत् अस्तेरङ़ि तिपि ' बहुलं छन्दसी 'तीडमावि 
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सद्धिनत्े उक्ते असच्वस्यापि प्रसक्तेः । न च तदानीमिल्यस्य 
वैयर्थ्यम्; (नासीद्रजो नो व्योमे'ति रजोनिषेधादावेव 
तदन्वयात् । न हि रजःश्रभृतीनां सवेदा अनस्तितवम् । 

: हटढ्याभ्य ` इति तिप ' तिप्यनस्ते ` रिति दकाराभावः । यद्रा 

सिरिमिति ड्षोपमा ; यथा नीरं क्षीरयुक्तमेकतापनरं तथा कारणगतं 

जगदिल्यथैः । तुच्छेन सद्विरक्षणेन । अपिहितं निगूढम् । एकं 
संस्कारखूपेकावप्थापन्म् । आभु आसमन्ताद्धवनयुक्तं यज्ञगदासीक्त्त- 
पस दैशवरालोचनस्य महिना स्थखविचित्ररुपेणाजायत आविषमूव | 
अथवा अपिहितं आवृतम् । एकं अद्वितीयम् । आभु विभु संस्कार 

तापन्नजगदनुस्यतं यद्र आसीदिव्यथः ॥ 
प्रसक्तेरिति | सद्धित्त्वेनेव सवैदेशकालनिष्ठाभवप्रातयोगिल- 

हपासच्््यानुमानसंभवादिति मावः । न चैवं-शाखमूरुकप्रतियुक्तस्य 
दाख्ेण निषेधे विकल्पापत्तिरिति- वाच्यम्; अननुषये विकल्पा- 

सेमवात् । न द्यं घटो न षट इत्यादौ विकर्षः सेमवति, विरे- 
धात् । वैयथ्यभिति । नासदासीदियत्रान्वये इत्यादिः । रजोनिषेधा- 
दावेव न तसदादिनिषेधे । वस्तुतस्तदानीं सद्धि्मासीदिलयथंकनो- 
सदापतीदितिवाक्य तदार्नामसद्धिन्नमासीदिल्य्थकनासदितिवाक्ययो; तम 
आसीदित्यनेनेकवाक्यतया सदसद्धिन्न तम॒ जसीदित्यथपयेव्तान- 
सेभवात्तदेकवाक्यताथमेव नासदित्यादो तदानीमिल्यस्यान्वयावरयक- 
त्वात्, नजः पयुदासाथेकलवास्वीकारे तु सन्नासीदिव्यत्र बाध एव 

सतत आस्मनः सदा सत्वात्। अथाऽऽनीदवातमित्यायेकवाक्यतया आसा- 
न्यत्सन्नासीदिव्यथं इति-- चेन्न ; प्रतियोग्यप्रािद्धः, सदसद्धित्वस्य 
पयदासपक्ष एव शाब्दवेनोपसंहारमत्रेण ' अभयं चतुधा करोति ' 
| स | नन ------- ~~~ -*------------- ~ 

1 पन्न जग-ग. 
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न च “नो सदासी ' दित्यनेमैव रजःग्रभृतिनिषेधे सिद्धे परथ 
ङ्निषेधानुपषत्तः; “नो सदासी ' दित्यत्र सच्छब्दस्य परमाथे- 
सत्परत्पेन व्यावहारिकसतो रजःप्रभृतेनिंषेधस्य ततः प्राप्ठय- 
भावात्, “आनीदवातं स्वधया तदेकमि ' ति वाक्यशेषा- 
दरदणोऽप्यनिबोच्यतवप्रसङ्कः, ‹ तम॒ आसीदिति बाक्याद- 

पुरोडाशे चतुधो करोती'त्यनयोरिव विवक्षिताथधिद्धेश्च । अन्यथा हि 
सदसतोः प्रतिषेधसहकृतेन तम॒ आसीदित्यनेन तमसः सदसद्धित्न- 

त्वमा्थिकं स्यान्न शब्दम् | किंच तदानीमिव्यस्य सदसत्पाफिषषा- 

नन्वये' आथिकमपि तन्न स्यात्; न हि कदाचित्तस्मातिषेधसहङृता 

कदाचिद्वियमानतवेन तमउक्तिस्तमसः सदसदन्यत्वं विनाऽनुपपत्ना | 

तस्मात्सदसान्नेषेधपक्षे तदानीमित्यस्य तदन्वयाक्दयकतेऽप्यक्तयक्तया 
स॒ पक्षो न य॒क्तः; किंतु सदसद्धिलमासीदिति पयुदास एव| 

तत्र च तदानीमित्यस्यान्वयेऽप्यदोषि इत्याशयन रजोनिषधादा- 

वैव तदन्वयादिल्यक्तम् । रजआदिनिषेष एव तदन्वयो न तु 
सदसननिषेषधे; तस्य प्रकृते नजथत्वामावादिति भावः । अत 
एव॒ सद्धिनत उक्तं इव्युक्तम् । नोक्तं इति तत्राथः | 
व्यावहारिकसतः सत्वेन व्यवहायंस्य । एतेन प्रातिमासिकस्यापि 

परथगुक्तयापत्तिरिति परोक्तमपास्तम् ; रजजदिपदस्य प्रातिभसिकादि- 
घरितलोकपरसवेन व्याल्यातत्वात् । शङ्त-आनीदिल्यादि | यथा 
तम॒ आसीदिव्यादिवाक्यशेषेणोपसंहारादक्षियायास्तदालसककायेसामा- 
न्यस्य च सदसदन्यत्वं रम्यते ; तमःपदस्यावि्यातकाथकत्वादविचा- 
सके आसीदिल्यस्यान्वयेऽविधायामपि तदन्वयात्, अथात्तस्यां सत्- 

खमस्भवाच्च, अनादत्यस्यासादित्ययकतत्तिदऽऽनादत्यादुपत्तहारण 
~त 

1 प्रातषेधान्वये-क. ग 
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विद्याया इवेति चेत् , भरुलयन्तराविरोधाय सदेकं ब्रह्म सदासी 
सदसद्विलक्षणमियथेपयेवसानात् ॥ 

इत्यद्वेतसिद्धो नासदासीदिव्यादिश्चल्य थौ पत्तिः ॥ 

अथासत्छ्यातिभ ङ्कः. 
तस्माद निवोच्यस्यातिरेव प्रमाणसंमवात्, न॒ त्वस- 

दन्यथाख्यातिः; प्रमाणविरहात्। न चासद्धानेऽपदेव रजतमभा- 
दिति प्रत्यक्षं मानम्; अनन्तरोक्तवाधफेन सेदरेरक्षण्यविषय- 
कत्वात्, न चेदं प्रत्यक्षमपि, त्वयापि द्यसदात्मनः सतः 

(0 

ब्रह्मणोऽपि सदसदन्यत्वं स्यादिति मावः । चेदिति। नेति 
शेषः । तेन पयैवसानादिति हेतोर्नासङ्गतिः । शरुत्यन्तरेति । ' सदेव 
सोम्येदमग्र आयत् ' सय ज्ञानमनन्त ' मिल्यादीत्यथः । न सदसद्टि- 
रक्षणमिति । ` नासदायीनो सदासीत्तम मासीदि' नेन सद- 

सद्विरुक्षणस्य व्यवहारतः प्रसये सच्वोक्तावध्यासीदिलयत्र विचमानैक- 

पदेन ' एकमेवाद्वितीयं ' ‹ आत्म वा इदमेक एवाग्र असी ' दिययिक- 
वाक्यतापन्नेन सदसद्विरक्षणस्य द्वितीयकषामान्यस्यामावस्तदानीं रुभ्यत 
इति भावः ॥ | 

तकः सारस्वते सेश्वन्धिकाचन्द्रमूषणेः । 
दुरन्तध्वान्तनाशाय नासदिल्यादिसङ्गतिः ॥ 

इ्यदैतसिद्धि्याख्यायां गुरुबन्दिकायां नासदासीदिष्यादिश्रुलथीपत्तिः ॥ 

अथापत्ख्यातिभङ्कः. 

न व्वसदन्यथाख्यातिरिति। न तसदन्यथ्यातिवान् 
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प्रत्यक्षत्वमङ्गीक्रियते | न चात्र पूवेकालीनभानषिषये रजतेऽ- 
खमिति ज्ञानमसदात्मना सदिषयीकरोति | न च विमत- 
मसत्, सच्चानाधेकरणत्वात्, शृङ्गवत्, विमता अप्रमा 
असद्विषयिणी, सचान! घकेरणावषयकत्वात् , सन्मात्रावषयकत्व 
सति सविषयकत्वात्, नृशृङ्कमसदित्यादिवाक्याजन्यपरोक्षव- 
दित्यनुमानं तत्र मानम् । पूरवोक्तयुक्तया तत्र बाधात्, प्रथमानु- 
माने शब्देकसमधिगम्यत्वस्य द्वितीयतृतीययोः परोक्षत्वस्यो- 
पाधित्वा्च । िंचासत्ख्यात्यङ्गीकारेण वोद्धमतप्रवेश्ापत्तिः । 
न च सदुपरागो विदोषः; तथाप्यसत्ख्या्यापत्तस्तदवस्थ- 
त्वात् । न च-तारविकेरप्यसतः संसगेस्य॒मानाङ्गीकारेण 
तेषामप्येवमापायेतेति-बाच्यम्; तथाङ्खीकारे तेषामपि तथैव । 

अङ्कीक्रियत इति । अन्यथा श्घशृङ्गमसदि्यपि प्रयक्षमज्गीकरियेतेति 
देषः । सद्विषथीकरोतीति। न च इदलविरिष्टस्य सतोऽपदा- 
सकतया प्रक्ष मानमिति-वाच्यम् ; ` सदन्यतस्येव तत्र भानमिदयु- 
क्तत्वात् । पूर्ोक्तयुक्तया--असतः परयक्षला्यसंभवयुक्तया । 
परोक्षत्वस्य--परोक्षधीत्वस्य । ननु -- माघय्योपधेनृशरङ्गादो साध्या- 
व्यापकत्वम् ; तस्य॒ स्वज्ञानानुव्यवसायविषयखात् , द्वितीयस्यापि 
सवज्ञानानुव्यवसाये साध्याग्यापकत्वभिति-- चेन्न ; शाब्दान्यज्ञानं प्रति 
साक्षादनिषेध्यत्वेनाविषयत्वस्य प्रथमापाधिलात्, अप्रमाया अस- 

दन्यत्वादिविषयकत्वमादाय सद्विषयकत्वपयवसानवारणाय साक्षाद- 

सद्विषकतवस्येव साध्यीकायेतया द्वितीयस्यापि साध्यव्यापकलात् , 
पक्ष्मावच्छिन्नयथाश्रुतसाध्यव्यापकलस्यानपायाच । यन्तु-प्रथमो- 
पाधिमति ब्रह्मणि साध्याभावात्साध्याव्याप्यत्वं द्ष--ईति, तत्न 

1 सदसदन्यत्वस्येव, 
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वस्तुतस्तु- तेषामपि सत्संसगेभान एव निभैरता, शक्तिरूप्यं 
तत्तादार्म्यं चेत्यतोऽन्यस्य रजतभ्रमेऽविषयत्वात् , तेषां च सल्य- 
त्वात्। न च तरिं अ्रमत्वानुपपात्तिः; व्यधिकरणग्रकारफत्ेन 
त्वात् । न च-रजतप्रतियोगिक्सगस्य शुक्तयनिष्ठता- 
दसत्ससगेमानं विना व्यधिकरणप्रकारतमेव न स्यादिति- 
वाच्यम्; तत्किमायुष्मनसत्स॑सगैः श॒क्तिनिष्ठः, येन तद्विषयत्वं 
व्यधिकरणप्रकारकत्वाया्गीङसषे । तस्माद्धासमानवेरिष्टयप्रति- 
योगित्वं न प्रकारत्यम्, फिंतु ज्ञानविषययोः स्वरूपसंबन्ध- 
विरेषः । स च स्वरूपसंबन्धः सन्वा संसग भासतामसन्वा । 
उभयथापि समान एव । न च शरशयुङ्गमसदित्यादिवाक्यैरसत्यपि 
परोक्चग्रतीतस्त्वयाङ्ीकारेण तवाप्यसत्ख्यात्यापत्तिः; तत्र हिन 
प्रतीतिः, किंतु विकट्पमात्रमित्युक्तत्वात्। तस्मान्नासत्ख्यातिः॥। 

इत्यसत्ख्यातिभङ्गः ॥ 

साध्यव्याप्यत्वप्योपाधिलाधरकलात् । निभेरताज्ञापनाय तार्किकोक्त- 
माह-श्ुक्तिरूप्यमित्यादि । असन्वा मिथ्या वा । समानः तद- 
भाववद्विरेष्यतानिरूपितप्रकारताकतरूपस्य व्यधिकरणप्रकारकतवस्य 

निवाहकतया तुल्यः । वम्तुतो भासमानस्य वैरिष्टयस्य प्रति- 
योगित्वं मस्तु प्रकारलम् । वैशिष्ट्यस्य भासमानं प्रतियोगित्वं 
तु स्यदिव ; श्ुक्तयादिनिष्ठवैलिष्टयप्रतियो गित्वस्य रूप्यदो भानसेम- 
वादिव्यादि विवेचितं सामान्यरक्षणाखण्डने । तत्र हीति । हि 
शब्दोऽवधारणे, नैव प्रतीतिरि्थः ॥ 

तर्कैः सारस्वते रलेश्वन्दिकाचन्द्रमूषणैः । 
दुरन्तध्वान्तमज्गाय असत्स्यातिनिरङृति. ॥ 

द्यदेतसेदिव्याख्यायां युरुचन्धिकायामसत्छ्यातिभङ्गः ॥ 
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न्प्ल त्रातभङ्गः 

नाप्यन्यत्र स्थितस्य रूप्यस्य मानादन्यथाख्यातिः; 
अत्यन्तासत इवान्यत्र सतोऽप्यपरोक्षप्रतीतिप्रयोजकसननिकपौ- 
नुपपत्तस्त॒र्यत्वात् । न च संस्कारस्मृतिदोषाणां प्रत्यासा्ति- 
त्वम् ; रजतप्रयक्षमात्र रजतसंयोगत्वेन कारणत्वावधारणात् , 
सन्निकषान्तरसच्वेऽपि तदभावे रजतप्रत्यक्षोत्पत्तेवेक्तमन्क्य- 
त्वात् । न च रौकिकम्रमास्पग्रतयक् एव तस्य कारणत्वम् ; 
अस्य विभागस्य स्वशिष्यानेव प्रत्युचैतत्वात् , गोरवकरस्वात् , 

अथान्यथाख्यातिभङ्गः 

संस्कारस्मृतिदोषाणामिति । इदं शप्यमिव्यादिभ्रमा रूप्या- 
चशे उपनयसन्निकषेजन्य ईति प्राञ्चः--सेस्कारम्योपनयले तजन्य- 

प्रलयक्षस्य स्मृतिल्ा्यापस्या स्म्रतिरेवोपनयो न संस्कार इति वदन्ति | 

नव्यास्तु --उपनयप्रयोज्यस्य विषयखस्य लोकिकल्वासंमवादिदं रूप्य 
साक्षात्करोमीति प्रत्ययानुपपतेदोप्राणामेव अर्मयरोकिकविषयस निया 
मकत्वमित्याहुः । प्रत्यक्षमात्रे इति । द्रव्यनिष्टविषयतया प्रयक्ष- 

सामान्ये इन्ियसयोगस्य हेतुत्वकल्पनायां सधवो किकविषयतया 

प्रक्षे इन्रियसंयोगीऽखेकिकविषयतया प्रयक्षे उपनयादिर्हेतुरिति 
कल्पनानवकाशचत् ` सुरभि चन्दन ' मिव्यादौ ° सौरभं स्मरामी ' येव 
प्रत्ययादुपनयादिहेतुते मानामावाच्च ¦ अत एव दूष्य न ठोकिक- 
विषयत प्रयोजकत्वम् ; रजतादिलोकिकप्रकारतानिरूपिततादास्यादि 
सांसगिकविषयतानिरूपितविरेप्यतया प्रत्यक्ष प्रति विषयादिद)ष्य हेतुख 
गौरवेण तादास्म्यादिसंबन्धेन रजतादविव तद्धेतुतोचिदयात् । द्वितीयादि 

4. पठा, 11. 11 
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निर्विकल्यकसाधारण्यामावाच्च । रजतेन्द्रियसन्निकषेजस्य रजते 
रजतत्वप्रकारकज्ञानस्य भ्रमत्वानुपपत्तेः । इमे रङ्गरजते ' इति 
भ्रमे विधमानोऽपि रजतसन्निकर्षो जनको न भवति, अनुमिता- 
पिव क्रविद्िद्यमानोऽपि विषयः । अथानुमितेविषयजन्यत्व 
वरत्यक्षत्वापत्तिः, अतततिऽनागते च विषये अनुमितिनं स्यादिति 
बाधकम्, रजतप्रलक्षस्य रजतसन्निकपषंजन्यत्वे प्रमात्वापत्ति, 
असनिकषं च तस्प्रल्क्षं न स्यादिति बाधकं प्रकृतेऽपि तुल्यम् । 
यदि तु दोषमटिभ्ना रजतसनिकपेस्य रङ्गज्ञानांशे जनकत्वम् , 
रङ्सन्निकषस्य च रजत्ञानांशे, तदा रजतक्ञानांशे तत्सननि- 

(कि (कि 

क्षणे इन्द्रियसंयोगोत्त्या च्ुषाद्यूद्तिसंमवादिति मावः । अनिवै- 
चनीयख्यातौ विचारितमेतदस्मामिः । नन् - प्रत्यक्षभरमसामान्ये साने- 

कानुपपत्तिरिति यदुक्तम् , तन्न युक्तम् ; ' इमे रङ्गरजते ' इति रङ- 
र्जतयो रजतरङगप्रकारके अमे सनिकषसेमवात् , तत्राह --रजतेन्दरि- 
येति । रजते रजतत्यग्रकारकफेति । यथा रजते रजतं प्रकार- 
स्तथा रजतमपि स्वरिमस्तादाल्येन प्रकारोऽ्स्तु; नतु रङके एवेति 
ज्ञापनायदमुक्तम् । भ्रमत्वानुपपत्तरिति । रजतसननिकषस्य तादा- 
स्येन रजतप्रमायां हेतोः सत्वत् अ्रममात्रलानुपपततरुक्तप्रमात्वापत्तेः। 

रजतप्रत्यक्षस्य रङ्गे रजतप्रकारकप्तयक्षस्य । असनि इदं रजत- 
मित्यादिभ्रमस्थलीये रजतासननिकर्षे । दोषमहिम्ना दोषसहकरृतत्न । 

रङ्ज्ञानांशे तादात्म्येन रङ्प्रकारकज्ञानांरे । रजतक्ञानां्े तादा- 

स्येन रजतप्रकारकक्ञानांे । एवकारः रषः । रजतादिसनिकपषसस्वेऽपि 
न रजतादिपरकारकप्रमा, दोषेणेव तस्मतिबन्धात्, किन्तु षर्मीद्धिय- 
सन्निकषसहकरेतदोषवल द्रजतादिप्रकारकभ्रम इत्यथः । रजतक्ञानांशे 
रजतपरकरकभमांशे । तत्सान्निकपीजनकत्वात् रजतसनिकषस्या 
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कषोजन्यत्वा'तपमाच्ामाघवत्परलक्षत्वामावोऽपि स्यात्| तस्मा- 
दिमे इत्यवेन्द्रियजन्यम्, रङ्गरजते इति तु स्प्रतिरूपमविचा- 

^ ९ (क (9 क 

वृत्त्यात्मकमनिवचनीयत्वादेत्यन्यत्र विस्तरः ॥ 

इत्यन्यथाख्याप्तिभङ्गः ॥ 

अथाविद्यकरजतोत्पस्यु पयत्तिः 
तचानिषेचनीयमज्ञानोपादानक्म्, तखज्ञानेन नाय 

च । नन्वेवं-- रूप्ययुत्पन्न नष्टं च ' ति धीप्रसङ्धः, त्रेकाठिक- 

जनकत्वात् । प्रत्यकषृत्वाभावोऽपीति । दोषस्य प्रतक्षतुता तु 
प्रयुक्तेति बोध्यम् । प्रमासामान्ये मनस उपादानलाचक्चुरादिसान्ने- 
कषेसहकृतस्य मनस एव चाद्चुषादिपरमोपधायकतात् अरमप्तामान्येऽ- 
वियेवोपादानम् । तत्तदोषतेस्कारादिसहङृतायास्तस्या एव भ्रमिरे- 
पोपधायकतवम् । तथा च भ्रमत्मकवृततशवाचुषादिरूयते मानाभावः | 
अधिष्ठानच्चुषे भ्रमस्य तादल्मयाध्यासाचाध्चुषादिविषयाविष्ठाने (न) 
रजतादेस्तादास्याध्यासाच्च रजतं पदयामीद्यादिप्रत्यय इत्यारयेनाह-- 
तस्मादित्यादि ॥ 

तर्कैः सारस्वतैः--अन्यथाख्यातिमञ्जनम् ॥ 

दत्यद्रैतसिद्धिग्याख्यायां गुरुवद्धिकायामन्यथाख्यातिमङ्गः ॥ 

1 जनक्रत्वा, 

11 
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निषेधप्रतीतिश्च न स्यादिति- चेन; उत्पादषिनादग्रतीतिरिये 
प्रान्तिसमये आपाद्यते, बाधसमये वा। नाद्यः; पूर्वोत्पन्ना- 
विनष्शुक्तयमिनतया प्रहस्यैव तत्र प्रतिबन्धकत्वात्, पिरोधि- 
ज्ञानामुदयेन सृप्यस्याषिनाश्चाचच | न द्वितीयः; अत्यन्ताभाव 
प्रहस्यैव प्रतियोगिगरह इ तदुत्पादविनाशरग्रहेऽपि प्रतिबन्धक 
त्वात् । न हि कुजापि कदाप्यत्यन्तामभावाधिकरणलयेन प्रतीते 
उत्वादथिनाश्चम्रततीतिरस्ति । न च~ त्रयाणां सत्वे कथमव्यन्ता- 
मावुद्धया विनारबुद्धिप्रतिवन्धः? विनाश्वुद्रेवासयन्ता- 
भावबुद्धिः किमिति न प्रतिबध्यत ? नियामकाभावादिति- 
वाच्यम्; फर्वठेनाघ्यन्ताभावधीसामग्रया एष बरुषस्वेन 
तस्यैव विनिगमकत्वात्रे । न च तदयेस्पादाद्यधिकरणे 

अथाविद्यफरजतोत्पच्युपपत्िः 

पिनिगमकल्ात् । ननु--समारोप्यधमं उस्ादादिरारोष 

धिष्ठानि प्रयतुमुचितमिति -- चेन्न; यद्रपविश्िष्म्यारेप्यता तस्येवाषि 

ष्ठाने षीः, उत्यादादिकं तु मिथ्यातवादिकमिवावृत्त्वा्न छूप्यादौ 
गृह्यते, अन्यथा तदभ्युपातमसत्वं॑रूप्यादौ कतो न गृहते? 
विचारदशायां तु प्रमाणवृ्योत्पादादिकं गृह्यत एव । एतेन--कपा- 
रादौ षटदेनौशकारेऽयन्तामावस्येव नाशम्याप्यनुभवाचराशबुद्धावल्य- 
न्ताभावुद्धेः ` प्रतिबन्धकत्वं न क्टक्तम् , अन्यथानुपपच्या अस्थल 
एव तक्कस्न तु न यक्तम् ; अन्यथानुपपत्या भ्रमम्यासद्विषयकत्व 

सदुपरागेणासतोऽपि प्रयक्षतवमिलयस्येव युक्ततादित्यादि--परास्तम् ; 
------------~----------- = स 

1 नाशवुद्धावखन्ताावस्येव नाशस्याप्यनुमवान्नाशवुद्धावलयन्तःमावबुदधेः - 

कै. म, 
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अल्यन्ताभावः कथम्? प्रतीतिथुपलभस्व | यया अपराक्षप्रतीदया- 
न्यथानुपपच्या सिद्धोत्पादादिकस्य अरकाटिकनिपेधप्रतियो- 
योगित्वं विषयीक्रियते । यद्रा-न स्वरूपेण त्रकालिकनिपेधप्रति- 
योगित्वम्, फं तु पारमाथिकत्वाकारेण । न च-पारमाथिकतख- 
स्यापि प्रतिभासक्षमये प्रतीतत्वन न त्रैकाटिकनिषधप्रतियोगित्वं 
संभवति, रजतग्रतियोगिव्यनानुमवविरोधश्चरति- वाच्यम् ; प्र 
तीतिकाटप्रतीतं पारमाथिकत्यमपि प्रातीतिकमेति न तन्नि 
पिध्यते, किंसन्यत्र वृ्येवेति तेनाकारेण रजतस्येव निषेध 

सदुपरागेणासद्धानम्याप्यसंमवन भअरमविषयम्य प्रद्यक्षत्वायोग्यत्वादराव- 
रेयकत्वऽपि तद्र हकसामभ्रयनवतारादेव तदअ्हात् । एवं चाक्तानव- 

तारकाटीनाया अत्यन्तामाववुद्धेनाशादिवुद्धयनुखत्तिम्याप्यलन नाश 

दिवुद्धिपरतिवन्धकत्वमुक्तम् , न तु दाहादौ मण्यादि वास्तवं प्रति- 
बन्धकत्वम् । अतं एव न दहि कुत्रापल्या्यपि तदमिप्रायकमिति 

ध्येयम् ॥ 

अत्यन्ताभावः कथमिति । अलयन्तामावस्य प्रतियोगिनेव 
घ्वसप्रागमाव।म्यामपि सह॒ नैककालावच्छेदेन सामानाधिकरण्य. 

मित्यभिमानः । नोक्ताथः प्रामाणिकः; प्रतीतिविरोधादिस्शयेन 

समाधत्त प्रतीतिमिति । पारमार्थिकतवेन द्प्यं नास्तीव्याकारक- 
वाधस्य रूप्यनिषेधाविषयकलेन रूप्ये पारमार्थिकत्वनिषेधाविषयकतवं 

वाच्यम् ; तथाचासङ्गतिरियारङ्कय निषधति-न च पारमाधथिक- 

तस्येति | अन्यत्रवृत्तीति | अन्यतर्यव्ययम् ; तनान्यत्र वृत्तियस्य 
तदिव्यथः । उक्तधीविषय इति शेषः | तद्विषयत्वं न 
निषेध्यतेन ; किंतु तदवच्छेदकवेनेलयाह -- तेनाकारेणेति । 
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इति न तत्प्रतियोगितवेऽनुभवषिरोधोऽपि । ननु- यद्यपि प्र 
सक्तिज्ञनम्, सा च स्मृतिरूपा पारमार्थिकतस्यास्त्येव , 
तथापि निषेध्यताप्रयोजकपारमाथिकलयाकारेण प्रातिभाषिकस्य 
्रसक्तिनास्तीति- चेन्न; व्यधिकरणधमोवच्छिनप्रतियोगिको 
हयमभावः, तस्प्रतीतौ च ने विशिष्टप्रसक्तिरदेश्या ; प्रलक- 
प्रसक्तयैव तत्प्रतीत्युपपत्तेः । निर्विकरपकादभावप्रतीतिरिषा- 
पच्येव परिहरणीया । यद्रा ~ ठोफिकपरमाथरनतस्थेव तत्र 
व्ेकालिकनिषेधः । न च तर्हिं ' नेह नाने'ति निषेधायापि 
ताचिकग्रपश्चान्तरोररीकारापात्तः; नेह नानेति निषेधस्थके 
किंचनेति पदसन्दंश्ात् प्रतीयमानसवंनिषेधस्यावश्यकतया नि- 
पध्यत्वेन प्रपश्चान्तरकल्पनाया गौरवकरत्वात्, प्रकृते त॒ 
सवेन प्रतियोग्यनुषटेखादापणस्थरूप्यनिपेधस्य इदम्यावर्यक- 

श न विरिषटप्रसक्तिरिति । यद्रपविरिष्टस्य पतियोगिलरषप्तिद्रपविरिष्स्य 
परपक्तिरपक्ष्यते, स्यधिकरणसूपविशिष्टस्य तु न प्रतियोगित्वधीरिति न 

तस्य प्रसक्तयपेक्षेति मावः ॥ 

नन्येवं-- प्रतियोगिनि पारमार्थिकत्ववेयिष्टयामाने उक्ताभाव- 
क ~ (~ ् बदधेविशिष्टवेरिष्ठयधीतवाभावात्पारमाथिकतवनिरविकल्योत्तरमप्यक्त। माव - 

धीः स्यात्त्राह--निरविंकसकादिति । अभाषप्रतीतिः । उक्ता 
मावधीः । इष्टापच्येति । विशेषणतावच्छेदकप्रकारकक्ञानस्य हतुते 
मानाभावात्समानपिकरणदूपावच्छिन्नामावधीरपि निर्विकल्पकोत्तरं स्वी- 
क्रियते । तद्ेतुतस्य प्रामाणिके तु सेव तथा न स्वीक्रियते । उक्ता- 
भावधियस्तथाऽस्वीकारे तु न किंचिन्मानमिति मावः । प्रतीयमान- 
निपेधस्येति । मिषेधाधिकरणे प्रतीयमानं यत्ततनिपधस्येलय्थः । 
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त्वेनाप्रतीतनिषेधकस्पनेव युक्ता । न चान्यथाख्यातिभिया 
तस्याप्रसक्तो कथं तन्निषेधः? अपरक्षत्वाभाषेऽपि स्मृतिसूप- 
तत्प्रसक्तेः संभवात् । एतन--अधीस्थ पारमा्थिकत्वमव- 
च्छेदकम्, अनवच्छेदकस्यामासस्य धीस्तु निपेधधीदेतुरिति- 
परास्तम् । न च--आरोपपृरविंकेव निषेधधीः, तस्यानारोषा- 
त्कथं तदमावप्रत्यय इति- वाच्यम्; आरोपस्य हेतुतायां 
मानाभावेन प्रतियोगिस्मरणाधिकरणानुभवादिनैव तदुपपत्तेः । 
अत एव न बुद्धिपूवेकतदारोपोऽपि । अन्यथाख्यतेः साम- 
ग्रयभविनासत्ख्यातिवत् प्रागेव निरासादारोपस्य विशेषाद्- 
शेनजन्यत्वेन बुद्धिपूेकत्वानुपपत्तेशच । किंचामावग्रसक्तिरेव 
तत्प्रसाक्तिः । ननु-(आमास इलयप्रसक्त) रजतत्वाकरेणाभा- 
सानाभासयोः प्रसक्तिवाच्या, सा चानुपपन्ना; उभयोरेक- 
सामान्याभावात्, फरबठेन व्याप्तिग्रहे सामान्यस्य प्रत्या 
सत्तित्वेऽप्यन्यत्रातिप्रसङ्गेन तदभावाचेति-- चेन्न; शक्तिरुप्य- 
स्यापणरूप्येण प्रा्तीतिकस्य सामान्यस्यामपि तद धं्रवृत्य- 
सुपपत्या तदुभयसामान्यस्यैकस्यावश्यकत्वात् । तेन सामा- 
न्येन प्रत्यासत्या आपणसूप्ये ज्ञानं न व्रूमः, र्वितु 

क 

अप्रतीतनिषेधेति । निषेधाधिकरणेऽप्रतीतस्य निषेव्यः ¦ अर्घास्थं- 
प्रतियोगिप्रसक्तावप्रकारः । अवच्छेदकं निषेष्यतावच्छेदकम् । 

अनवच्छेदकस्य--निषेध्यतानवच्छदकम्य । आभासस्य प्रातीति 
कपारमाधथिकलतवस्य । निषेधधीहेतुरिति । इस्युक्तमिति ! शेषः । 
आरोपपूरविंका निषेधाधिकरणे प्रतियोगिप्रसक्तिपूर्विका । तत्प्रसक्तिः 
रोकिकपरमाथप्रसक्तिः । अतिप्रसङ्केन सावश्यापत््या । प्रातीतिकस्य 
परतीतिप्रकारप्य । सामान्यस्य रजततवाचेकजातीयवप्य । तदथिप्रवृतिः 

1 इलययुक्तमेति-क. ग, 
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प्रतियोगिताधच्छेदकफप्रकारफं ज्ञानं प्रातियोग्यावेषयकमप्यभाव- 
प्रतीत्यपयुक्तं संवृत्तमिति । अतो न सामान्यप्रत्यासत्तिनिबन्धः 

नातिप्रसङ्गावकाशः । यत्त व्याप्तिग्रहे सामान्यप्रतयासत्तिमङ्गी 

कृत्यातिप्रसङ्नान्यत्र तदनङ्गीकरणम् , तदाश्चीविषयुखेऽङ्करिं 

निवेश्य ब्शविक्राद्धयनाटनम् । प्रमेयसेन व्याप्ति परिच्छि- 
न्दत् सर्वज्ञः स्यादिति ग्यापिग्रह एवातिग्रसङ्स्य प्राचीनै- 
रुक्तत्वात्। इदं च यथाश्रुत्रचीनग्न्थानुत्ारेणोक्तम्। अन्योन्याः 
मावमादाय तु लोकिकपरमाथेरजतस्य निपेभ्यत्व प्राग्व्याख्यातं 

व्यावहारिकिजातीयार्थपरवृतिः । प्रतियोगितावच्छेद कम्रकारके ज्ञानं 

ह्प्यलादिस्पेणामासीमूतदष्यदिप्रपक्तिः । प्रतियोग्यपिषयकं सोकि- 

कप्रमाथरप्यादिरूपप्रतियोग्यविषयकम् । प्राचीन ग्रन्थेति । लोफक- 
[क (4 (० 

परमायरजतनिषेध्यतागोधकतच्छप्रदीपिकादिवक्येत्यथंः । व्याख्यात- 

मिति | इदं रूप्यमिति अमे प्रातीतिकरूप्ये व्यावहरिकरूप्यामेदाव- 
गाहनेन नेद रूप्यमिति वाघोऽपि तयोरमेदमवगाहत ; समानावेभाक्तंक- 

नामाथयोः प्रतियोग्यनुयोगिभावे मेदस्येव भानादित्यादि व्यास्यातम् । 
तथाचोभयोरकनात्यभावेऽपि प्रातीतिके व्यावहारिकिजातीयार्थप्रवृततिरप- 

पद्यते, तत्र व्यावहारिकितादास्म्यारोपादिति भावः ॥ 

यत्तु-- उभयानुगतसामान्य प्रातीतिकं न वा, आचे प्यावहरि- 
कस्य रूप्यलवं व्यविहरिकं न स्यात् , द्वितीये प्रातीतिकम्य रूप्यं 
म्यावदहारिकं स्यात् ; न चेष्टापत्तिः ; इदं रूप्यमिति धीविषयसामान्ये 
रुप्यत्वं नास्तीति वाधविरोधादिति -- तन्न; रूप्यपरकारकभ्रमस्थसे 
उक्तवाघस्यास्पै कारात्, स्वीकारे आधेयतासबन्धनाक्तविषयस्याभावो 

रूप्ये मातीद्यदोषात् । ननु--व्यावहारिकिप्य रुप्यत्वदिः प्रमाण- 

वृत्ति विना मानासंमवः, अमस्थरे तत्र तस्याः स्वीकारस्तु न सभ. 
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न् विस्पनेन्यम्। न च सोपादानत्ये सकतैकत्वापत्तिः; दृप्तः 
ननु--एवमपि रूप्यस्य कथमज्ञानमृपादानम् १ तदनुिद्धतया 
अप्रतीतेः, इदमशारुविद्धतया प्रतीतरङ्लिनिर्देशाचराश्चटबन्ध- 
तादितथेदमंल एव सत्यविकाराषिरोधन मिध्याविकारात्मना 

विषतेत इत्यङ्गाक्रियतामिति- चेन्न ; शुक्तयज्ञानस्य तावद् 
न्ययव्यतिरेकाम्यां कारणत्वमावश्यकमित्यपादानमपि तदेवास्तु; 
तत्कस्पनाया एवाम्यहितत्वाद , उपादानान्तराधैदधेः । किच 
शक्तिज्ञानमज्ञानं नाश्षयदप्यमपि नाशयति । तञ्च तदुपा- 
दानत्वं विना न घटते; निमित्तनाश्चस्य कायना प्रत्यप्र- 
योजकत्वात् । उपादेये उपादानानुवेधनियमामभावात् । 
घटः ' ‹ केपाठ धट ' इत्यप्रतीतेः, कथ चिदनुवेधस्य जडत्वा- 

वति; भ्रमोदत्ते. पव सन्निकषा्यसंमवादिति-- चन्न; मन्मते हि 
` रप्यत्वदिजातम्योवहारिकिव्यक्तिसंसृष्टतयेव प्रमाणवे्यत्वनियमेन प्रा 

तीतिकन्यक्तिसंसष्टतया साक्षिमात्रवे्ता । अथवा--षूप्यवादिषूपेण 

सस्क।रस्य प्रवे स्वन रूप्यत्वाधगे स्मृतिषूपेव बृतिरिति ध्येयम् ॥ 

इष्टापत्तारात । अधष्ठानप्रकारत्वन हतुत्वत्तद्रत एव कतर 

तम् ; कायानुकूरम्योपादानप्रकाशस्येव हि छघवेन कतृत्वरूपत्वम् , 

अनुकूरताविशेषोपादानान्नतिप्रसङ्गः; न ॒तुपादानगोचरज्ानेच्छ्ृति- 
मत्त्वस्य ; तथस्वीकरिपीश्वरे तदस्तीति मावः । अभ्यार्हतत्वात् । 
आश्रयतेनान्तरङ्गलात् । दृदमंशस्य मनसो दोषस्य वोप।द[नखमितयत्र 
विनिगमकामावादुपादानव्ेनातिरिक्तमक्ञानं कट्प्यत इत्यादि पूर्वोक्त 
स्मतेन्यम् । नाशयति अलयन्तमुच्छिनक्ति । तदुपादानं अज्ञान- 

सुपादानम् । कायना कारयाव्यन्तोच्छेदम् । तेन दषादिनिमित्तना- 

रस्य अमादिनाशप्रयोजकवेऽपि न क्षतिः । कृपां धट इति । 
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दिनात्रापि संभवात् । अन्ञानाषच्छेदकतया इदमेशे इदमंशा- 
ुविद्धतया प्रतीतिरेव तदनुविद्धतया प्रतीतिः । कायेकारण- 
योरभेदादङ्किनिर्देशादिकमप्युपपदयते | न च-परोकषङ्ञानस्या- 
प्यन्ञाननाद्कतया शरैत्यानुमित्या अज्ञाने नाशिते पीतभ्रमानु- 
दयः स्यात्, उपादानामावादिति-- वाच्यम् ; विषयगताज्ञा- 
नस्य परोक्वृत्याऽना्चात् । न चापरोक्षवृत्तरन्ञाननाशषकताया- 
मपि ‹ घटोऽयमिति साक्षात्कृते पटोऽयमिति वाक्याभासाद्ध- . 
मानत्पत्तिग्रसङ्गः । न यत्र ' वह्धिना सिश्चती ^त्यत्रेवान्वयवि- 
रोध्युपास्थितिरस्ति, येनेषटापत्तिरवकारमासादयदिति- वाच्यम्; 
यदा हि घटत्वे पटत्वविशुदरतयाऽ्वगतम्, तदा हि तदशनं 

भ 9 

विगोधेदशेनमेवेति कथं नेष्टापत्यवकाशः ? यदा घटत्वस्य 

कपा षरोपादानमित्यजानतो यथा कपारं घट इति न घीः, तथाऽ 
ज्ञानमुपादानमित्यजानतां रृप्यमक्ञानमिति न षीः । नचाज्ञाने साक्षि 
मास्ये तादास्थेन रूप्यदेः सत्वात्तयोस्तादात्म्यं साक्षिणा गृह्यतामिति- 
वाच्यम् ; अननुभक्लेनैव तस्यावृतत्वकस्पनालमाणव््येव तदहा- 
तुरोवितादास्यस्याज्ञानतादाल्यामावव्याप्यवेन गृहीतस्य भ्रहाष्टो- 
कानां तद्रहासंमवाच । विचारकारे तु यद्रप्यमभात्तदाकिचयेति ग्रह- 

स्त्वष्ट एवेति भावः । अभेदादिति । इदमः कारणीमूतचिदवच्छ- 

दकत्वात्तत्राति रषः । अनाश्चादाति । ननु - धतत्व्ञान सति श्वत- 

राङ्काथिप्रवरृत्तिने स्यादिति- चेन्न स्यादेव ; न हि श्वतत्वाप्रलक्षे श्त- 

तप्रकारिका प्रवृत्तिः, किंतु राङ्खतादिप्रकारिका प्रवृत्तिः | यादि च 
तत्र श्रेतखप्रकारिका प्रवृत्तिरिति सशपथं ब्रवीषि, तदासच्वापादक- 

्ञानामाव एव प्रवतेकोऽस्तु । पटत्वाषिरद्रतया परलवामावव्याप्यतया | 
तदनं इदंलविरिष्टं तदृशंनम् । विरोधि अयं पट इति भ्रमविरोधि । 
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पटत्वविरुद्रतया न ज्ञानं तदा घटत्वज्ञानेन तदज्ञाननाेऽपि 
पटत्वविरुद्रतया अज्ञातविशषाज्ञानस्य सचात्तदुपादानक एव 
भ्रम इति न काप्यनुपपा्तिः ! न च-सा्षिविचाज्ञानसुखादौ 
ज्ञानाभावत्वदुःखाभादत्वारोषौ न स्याताम् , अक्नानरूपोपादा- 
नामावादिति- वाच्यम् ; दुःखाभावभिननत्वेन ज्ञानाभावभिन्न- 
त्वेन दुःखत्वविरुदरधमेवत्तयाऽज्ञानत्वविरुद्रधमेतया वा अधि- 
छानक्ञान भ्रमनिवतेकम् । तच विरोधभेदादि न साधिगम्यम्, 
फित्वनुपलन्धिगम्यम् । तथाच तदज्ञानमेव भ्रमोपादानम् । न 
च-परोक्षाघ्यासो न परोकष्ञानेन निवर्तेत, तस्याज्ञानानिव- 
तैकत्वादिति वाच्यम् ; परोक्षाध्यासे हि प्रमातगता्ञानमेवो- 
पादानम् । तच्च परोक्ञानेनापि निवतेत इत्युक्तत्वात् । न च- 
रूप्यं दृष्टाऽधिष्ठानतचज्ञानं विना निषत्तस्य पंसौज्ञाननिवर्य- 
भषेन रुप्यतज्ज्ञानयोरषिद्यापरिणामयारानेवृच्या रुप्यधीस्राम- 
्ीसद्धवेन तद्धीदुवरति- वाच्यम् ; सूप्यं तद्धीशरोतपन्ने ताव- 
दुदीच्यज्ञानन उपादाने विछीयेते । उपादानस्य निवृत्तिः पर 
न भवति ; अपिष्ठानतचज्ञानाभाषात् । रुप्यवुद्धयन्तरोत्पत्त- 

दुःखत्वविशुद्रधमेवत्तया दुःखलधरिते यो दुःखामावलिरुद्ध 
। दुःखामाव्तामावन्याप्यत्वेन गृहाः सुखलारिरूपो धमेस्पद्र्तया । 
अथव[- दुःखलं दुःखहेतुत्वं तद्रूपे यो दुःखामावतलामावव्याप्यतय 
गृहीतो धमेः तद्वत्तया । अज्ञानत्वविरुद्रधमेवत्तया ज्ञानामावतामाव- 
व्याप्यतया गृहीतं यदखण्डमन्ञानतव तद्रत्तया । न साक्षिगम्यमिति । 
° सविषयत्वाखण्डा्ञानत्वादिनैव साक्षिमास्यमज्ञानं न तुक्तविरुदधधम- 
वत्त्वािनेति मावः । विलीयेते संस्काररूपेण पिष्ठतः । सस्कारस्या- 

1 दुःखाभावव्याप्यत्न-क. ग, २ सवषयकल्वा-क. ग. 
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स्त्विदमाकारान्तःकरणवृत्तिसद्धाबेनानुत्पन्नाधिष्टानतत्वसाक्षा - 
त्कारस्य भवत्येव । तदभावे तद्विलम्बादेव विलम्ब इति न 
काप्यनुपपात्तः । तथाच सवेग्रस्ययानां स्वगोचरशररत्वासतीति- 
काले रजतस्य विद्यमानता सिद्धा । न चैवं--ताच्िकत्वमपि 
सिद्धयेत्, तस्यापि प्रातीतिकत्वादिति-- वाच्यम् ; अपरोक्ष 
प्रतीत्या तावत्रिकाटाबाध्यत्वरूपं ताचिकत्य॑विषयीकतुं न 
दक्यत इत्युक्तत्वात् । परोकषप्र्तास्या विषर्यीकृतमपि तालिकः 
त्वे प्रातीतिकमेव ; कालान्तरबाधेन पुनरताचिकत्वस्य समभ- 

योगयत्वात्न साक्षिता । स्थूलावस्थारूपेण पुनरुवपत्तिवक्ष्यमाणसाममरया 
नानुपपन्ना । एतेनविख्यो यदि ध्वेसस्तदा पुनरत्पत्तिने स्यात्, यदि 
तिरोधानं तदा रुप्यादौ तदसभवः; पिशाचादेरेव तत्संभवार्त्य- 
परास्तम् । स्वगोचरश्ूरसात् बाधादिमानान्तराविरोषेन स्वविशेष्य 
स्वविशषणग्यवस्थापकतवात् ॥ 

प्रतीतिकार इति । ननु-प्रतीत्यभ।वकेऽपि घादिरि शुक्ति 
्प्यादिरपि बतेताम्; घटादाविव तत्राप्यस्ञ्चतवाषे प्रतीत्यमावकारोत्तर 

तदेवदमिति प्रल्यभिज्ञानादिति- चन्न; दोषादिद्य्यपुरुषम्यापि सस्कार- 

सहितसाक्षिणा प्रत्यभिज्ञापत्तेः । न च--दोषादिहेत्वभावेनाविदावृ्य- 
भावान्नोक्तापत्तिरिति ~ वाच्यम् ; आगन्तुकदाषादिकं विनापि स्मृ 
दिरूपाविधावृद्युखत्या रूप्यादावेव दोषदर्हैतुखात्, रूप्यभ्रमोत्तरं 
रङ्ग मकारे छप्याग्रहणेन रृप्यनाशस्यावदयकत्वाच्च । न च त॒त्र 
स्वरूपः गो चराविचावृत्तिरवे त्तरविचयावृच्या नरयति, न तु रुप्यपिति-- 
वाच्यम् ; सुखदुःखादितदाकारवृत्तिरूपयोमनःपरिणामयोरुत्तरेण मनः- 

परिणामेनेव रूप्यतदाकारवृत्तिषटपयोरविच्यापरिणामयरुत्तराविचापरिणा- 

1 स्वरूपागो-क, स्वरुप्य-ख 
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वात् । तस्मादधिष्ठानाशेऽन्तःकरणब्राते अष्यस्तांशे चापि 

द्या्रात्तिः । तस्यां च तादात्म्यस्य मानान्राख्यातिमतप्रवज्ञः ॥ 

दूत्या द्करजतात्पत्युपपात्तः ॥ 

अथ भ्रमस्य वृत्तिहयापपत्तिः 

ननु--एषमिदरमश्स्याप्यध्यस्तत्वेनेदमिति व्रात्मकम् , 

इदं रूप्यमिति च वरयात्मकम् , स्वम इदं सुप्यामति ज्ञान चतु- 

रात्मकं च स्यादिति--चेन्न; इदत्यस्याध्यस्तस्वेऽपि नेदमिति 

मेन नाश्यत्वात्, एवं रूप्यादितद्धमयोरबाधितयार््रण मनःपरिणा- 

मेनापि नाशो रघवात् ; पह्वाविधयापरिणामलनागन्तुकदाषभयुक्त- 

विद्यापरिणामतेन बोक्तरषीनादयत्वादिद्युक्तखादिति । तथाचाधिष्टान 

सद्रपसबन्ध एव गृह्यते, तत्त॒ वाच्िकत्वामवसाघकम् › यतु स्वकारं 

सत्तामराहकं कारुत्रये मिथ्यालामावमवद्यं गृह्णातीति तन्मानामावादेना 

प्रयुक्तम् । तस्यां मनोवृत्त । तादात्म्यस्य--अविचागृ्त 

तादात्म्यस्य ॥ 
तक; सारस्वत स्तेश्वन्दिकाचन्द्रमूषणेः : 

दुरन्तध्वान्तभङ्गाय रुप्याय्ज्ञानसमवम् ॥ 

इलदैतसि द्धिव्याख्यायां गुरुषन्दिकायाम।वि्करजतोतप्ुःपत्िः ॥ 

[1 

अथ भ्रमस्य वृत्तिदयापपत्तिः 

नन्वेवमिति । एवं अध्यस्तस्य मनोवृत्तिविषयाधिष्ठानसपिक्षत्वे। 

इदमेशस्य॒दृदंलस्य । अध्यस्तत्वेन तस॑ख्रूपणाध्यस्ततेन । 
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्ात्मकम्; ददंतवाधिष्ठानस्य खप्रकाशषत्वात् । न दि वर्य 
स्वत्राध्यामे व्यात्मकतां व्रूमः, अपितन्तःकरणवृ्तिसन्यपक्षा - 
धिष्ठानप्रकाशे । अत एष नेदं रूप्यमिति त्रयात्मक, स्मरे तु 
चतुरात्मकत्वरङ्का सवेानपपनना ¦ इदसप्ययोरप्यध्यसनीयत्वात्, 
अविदयावंच्छिनवेतन्यरूयाधिष्ठानस्य स्वप्रकाशत्वात् । न च 
रुप्यज्ञानस्याचाश्चषत्वे ` सूप्यं पश्यामी ' ति चाक्षुषत्वानुभववि- 
रोधः ; चा्ुेद॑वृत्ययच्छिन्नचेतन्यस्थाविद्यापरिणामतवेन चक्षु 
पत्वोपचारात्, अनुमवत्वमात्रानुभव एव आत्मान प्यामी- 
तयद्धेखदश्चनाच । नु-- रप्यज्ञानस्यािावरृत्तितेन प्राति 
मासिकतया प्रतिभासाव्यंावेनाध्यस्तविषयज्ञानस्य चाध्य- 

इदं त्वाद्धेष्ठानस्य -- संसृष्टेदवं प्रत्याधारस्य रूप्यावच्चिचैत- 
न्यस्य । स्वप्रकाशत्वात् मनोतरृत्तिविषयानात्मकलतवात् । चात्मकतां 

मनोवृत्यकषवृत्तिविषयाभ्यामाघारारोप्याम्यां घटितम् । सव्यपेक्षा- 
पिष्ठानग्रकाशे सब्यपक्षोऽधिष्ठानपरकाशो यस्य तादरभरमे । यत्रादौ 
रुप्यश्रमः पश्चात्तत्र चेत्रीयत्वादि्मः तत्न रूप्यं चैत्रीयमिति व्यास्म- 
कत्वेऽपि यत्र युगपत्तादशभमस्तत्रेकेव अविद्यावरतिरिति न द्रयासकं 

ज्ञानम् । मनोवृत्तिरूपाधष्ठानधीजन्यभ्मे तु वृत्तिद्रयासमकलमाव- 

दयकामति भावः । स्वञ्चे तु चतुरिति । यत्रादाविदामिति शुक्तिषीः 
पश्चात्तत्र रूप्यमिति धीः; तदसस्वमर वृत्तिद्रयात्मकम् । यत्र तु युग- 

पदिद प्यं चाध्यस्त तत्र स्वप्रे तदुमयगोचरेकेव वृतिः, अविद्यावच्छिन्न- 

चिद्रूपाथिष्ठानगोचराप्यविदयावृत्तिरन्या, तथाच पूवस्थले त्रास 
ज्ञानम् , द्वितीयस्थरे तु द्यासकम्, चतुरात्मकखं विदं रूप्य- 

मिद्यादिस्व्रस्य न संभवतीति मावः ।. स्वग्रकाशचत्वात् पू्वजाता- 
विदयावृक्तिविषयत्वात् ॥ 
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स्तत्वनियमेनाविदयावृततरप्यविचावतिप्रतिविभ्वितचेतन्यवेद्यतम्, 
एवं तस्यापि तस्याषीत्यनवास्थितिरिति-चेत्,सत्यमेतत्। न पुनरन- 

यततु--इदमशाधिष्ठानस्य प्रकाशः म्बतः. इदमंशावच्छिन्नम्य 
तु वृत्तिृेत इति द्यासकता स्पष्टा । एव स्वग्रे इदमंश्स्याबाधेन 
तदंशे वृ्तिरुकृष्टा, रूप्यस्य तु बाधन तदंशो वृत्तिरपङ्ृष्टा, चिन्मात्र 

स्वयंप्रकाश ऽवि्यावच्छि्नचिति चाविधाव्रत्तिरिति चतुरात्मकता स्पष्टेति- 
तत्तुच्छम् ; स्वपरकाशवितमादाय द्वुयासकतदोर्टलात् । आचाय. 
दष्यप्रकृतम्रन्थे हदं रूप्यापिति ज्ञानं त्रथासकम् , स्वे तचतुर्मकं 
स्यदिटयक्तम् । तत्र स्वपरकाशचितमादाय स्वप्न 'चतुरासकलमापयेत । 
तस्मादाधारारोप्ययोवतिद्रयाङ्गकरि ददमित्यत्ैव तयेरतिद्रयापादनं 
तत्राभिप्रेतम्, तच न संभवति; ददःपाराप्यस्य रजतावच्छिच- 

चिदरुपाधारस्य वेकस्यामविचाठृततो विषयत्वात् । न च रजतम्मं 
प्रतदिज्ञान्येवेदलभ्रमं प्रति रजतज्ञान्यापि हेतुलादविचयावृतिद्रय- 
मावरयकपिति-- वाच्यम्; न द्यारोपे आधारावच्छेदकसामान्यज्ञानं 
हेतुः, पूं रजतज्ञानं विनापीदं रजतमिति भ्रमोदयात्, किंलारोप- 
हेतविचाविषयावच्छेदकस्य सामान्यखूपेण ज्ञानम् ; विशेषरूपेेव 
तस्थावृत्तत्वात् , इदंत्वारोप प्रतीव रजतं॒नाक्तवरिषयावच्छेदकम् । 

तस्मादिदंतवसंसगरजतयोरेकस्यामवियावृत्तौ इदमाकारमनेवृर्तरदतुरितीदं 
रजर्तमिति अमे द्वयाकरे अ्याकारत्वापादनं मौव्यादेव | स्वपे उक्कृष्टा- 
पङष्टवृततिद्रयोक्तिरपि तथेव ; स्वपदं सवमिदमादि मिथ्यति पश्चा- 
हाधेनावायितविषयकतहूपौत्कषासमवात् । तथाच ततरेकवाविवा- 
वृ्तिरिदंरूप्योभयविषयकेति ध्येयम् ॥ 

1 स्वर चतुरात्मकत्वस्याभिपरतते इद् रूप्यमिति जाग्रति जञानेभ्पे 

चतु-क. ग. 2 इदंत्व-क. ग. 
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वस्था; अविद्यावरत्तिप्रतिभासके चेतन्येऽवि्यावृत्तेः खत एवो 
पाधितवेन वृच्यन्तरानधेक्षत्वात् । ननु--अज्ञानस्य रुप्याकार- 
ज्ञानात्मना परिणामे रूप्यमिति प्रतीतेज्ञानगताकारेणवोपपत्ता- 
घतीतविषयकज्ञानन्यायेन बोपपत्तौ स्प्यसूपाविद्यापरिणाम- 
कट्पना न युक्तेति- चेत्र; ज्ञानाकारेणेव सथिषयकसे साकार- 
वादग्रसङ्गात् । अतीतविषयवदुपपादनऽप्यपरोक्षतवाुपपततेरुक्त- 
स्वात् । न च--दोषाणां स्वाश्रय एवातिशयहेतुतयेन चच्गत- 
दोषजन्यो भ्रमः कथमचाक्षुषः स्यात् १ अन्यथा त्वचा गृहीते 
शह चक्षुषा गृहीते रूप्यसादृश्ये च निमीरलितचक्षुषोऽपि पीत- 

प्रतिभासके चैतन्य इति । चैतन्यमेव भ्रतिभासकं वृत्तिस्तु 
विमाना सती तद्कयावतिकेत्युपाधिः । तथा च स्वोपहितचितापि 
वृत्तेभास्यत्वसेमवान्न वृच्यन्तरापेक्ेति मावः | 
यत्त वृत्तः प्रातितिकपक्ातस्वोपदितप्रतीतो स्यां सत्वम् , सच्छे 
चोपाधित्वमित्यन्योन्याश्रय इति तच्छोमते£ न ह्युपाधित्वसिषद्ध 
सपिक्ष॒पच्चं॒त्रुमः; येनोपाधितसत्त्वेऽन्यान्यमाश्रयतः! । किन्तु 

यया वृत्या संबद्धा चिद्धासिका तस्या वि्यमानसे सति स्यावतं- 

कत्वरूपमुपाधिकतमिति । उक्तत्वादिति । अपरोक्षवं न ज्ञानगतोऽ- 
खण्डाविरेषः ; साकारवादापत्तेः, अनावृतचिस्सबन्धस्येव सुखादाव- 
परोक्षतरूपतया कृप्तचात्। अन्यथा विरशक्षणवृक्तिविषयल््य सुखादौ 
कल्पने गोरवादक्तसंबन्धेनैगोपपततौ ज्ञानगतापराक्षवरूपाखण्डषर्मे माना- 
मावादित्यादयुक्तमिति सावः! स्वाश्रये स्वाश्रयजन्ये। अतिशयः 
हेतुत्वेन अमखादिरूपातिशयप्रयोजकलतवेन ¦ त्वचा गृहीते श 
दृत्यादि | वचा गृहीति शङ्खं शङ्कुः पीत इति भ्रमस्यापततश्वध्चुषा 

1 मश्रयः-ग. 



पारच्छद्ः | श्रमस्य वृत्तिर मरेपप्तिः 17 

= 

भ्रमरूप्यभ्रमयोरापत्तेरिति-वाच्यम्; दोषाणां स्वाश्रय एवाति- 
शयजनकतवमित्यस्येवासिद्धनियामकामावात् । न चोक्ताति- 
प्रसद्धो नियामकः; स्वसेवन्धिनि कायेजनकत्वाङ्कारेणानति- 
प्रसङ्गात् । संबन्धश्च स्वाश्रयजन्यज्ञानविषयत्वसूपः । स चन 
तदेति संस्कारषिषयग्रादीन्दरियजन्याधिष्ठानज्ञानस्यापरोक्ष्रमहे- 
तुत्वाच्चचा गृहीते तदभावात् सादृश्यं गृहीत्वा चक्षुनिमीरन- 
स्थठे इदंवृत्तिसद्धावे प्रमाणाभायेन नातिप्रसङ्गापादनं शक्यम् | 
तत्सत्वे इष्टापत्तिरेव । न्वेव-पृत्तिमेदे ज्ञानेश्यानुभव- 
विरोधः, नचाध्यस्तनामेदन विषययोरेफतापन्नताज्ज्ञानयो 

(~ ५ 

गृहीते सादये इदं रूप्यमिति भ्रमस्य निमीडितचक्षुष्के जपततश्वेतयथः | 

रूप्यसादृदयचाक्षुषस्य जनकतासंबन्धेन संयोगसंबन्धेन वाऽऽश्रयश्च्षुः | 
तदजन्येऽपि ज्ञाने ्रमलमुक्तचाश्चुषपयोज्यं स्यादिति मावः | नियाम 
कामावादिति। यथानुभवं कायेजनकत्वे कटप्यत इति मावः । स चन 

तदेति। पित्तदोषाश्रयचक्षुजन्यज्ञानविशेप्यत्वसंवन्धश्च त्ब्बात्रेण शङ्खं 
ग्रहणकारे नास्तीत्यथः । ननु--धर्मीद्ियसननिकषे एवेन्दियभ्रमहैतुः ; 
अन्यथा राङ्खदो रूपाधविषयकचाश्चुपरायसंमवात् , श्चतरूपदिश्च ¶ीतत्व- 
दिभ्रमस्थरे ग्रहणामावात् , पीततवादिभ्रमपूवं चद्कादि चाक्षुषा्संभवात् , 
न च पीतदूपशङ्खयो व शेष्टयमगृहत्तदुभयविषयकचाद्चुषं मपूर्वं जायताम्; 
अत एव द्रव्यत्व'ूपाणां निर्विकल्पकं तार्किंकादिसमतामेति-वाच्यम् ; 

तावतापि नियमेन म्रमपूर्वसुक्त चाक्चुषोखत्तौ मानाभावात्, युगपदेव 
तादृशचाद्चुषम्नमयोः संभवात्, त्था च स्वाश्रयजन्यज्ञानविषयत- 

संबन्धेन दोषस्य हेतुत्वसमवस्तत्राह-संस्कारविषयग्राहीति । सस्का- 
रेत्वनुमवजनकेलयथेः । भरमहेतुत्वात् भमव्यवह।रयोजकतात् । 

1 द्रव्युरूपत्व-क. स् 
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रक्यमुपचयेत इति- याच्यम्; एवमेकल्वप्रतिषादकप्रयोगसम- 
थनेऽप्यनुभवविरोधस्यापरिहारादिति-- चेर ; विषययोरभेदा- 
ध्यासे ज्ञानयोरप्यमेदाध्यास इत्यस्योपचारशब्दाथत्वेनानुभव- 
विरोधाभावात् । न च- ताह धारावाहिकन्ञनेष्येक्याध्यासा- 
पात्ति, विषयेक्यज्ञानस्थारोपनिदानस्य सखादिति-वाच्यम्; 
आरोपस्य कारणानापाद्यतात्। न च-विष्येक्यस्य ज्ञनक्या- 
ध्यासनिमित्तत्वं न टृष्टमिति-- वाच्यम्; पूरवात्सयुक्तया ज्ञान- 
भेदे सिद्धेऽपूवंकस्पनायामपि दोषाभावात् । यद्वा--यथेदरमशा- 
वच्छिननचेतन्यगताप्रि्यापरिणामत्वाद्रप्यामिदं सेन माति, तथेद्- 
माकारान्तःकरणवृत्यवच्छि्नचेतन्यगतापिचापरिणामस्येन रुप्य- 
ज्ञानामिरदज्ञानत्येन भाति । न च तहं वाधकाद्धिषय- 
योरेव ज्ञानयोरपि मेदधीप्रसङ्गः; विषयमेदग्रहज्ञानभेदग्रह- 
यो्भिन्नसामग्रीकत्वेनापादनस्यागक्यस्वात् । केचित्त॒--भ्रम- 

परोक्षभ्रमे इन्दियजन्याषिष्ठानक्ञानस्यानियमादपराक्षभरमेव्युक्तम्। कार- 
णानापादयस्वादिति । यजातीय कारणं यल्लातीयारोपे कचिदषठ 
तज्जातीयात्सवप्मात्तजातीयस्यानापाचत्वादिव्यथः । फर्बलदोषाणां 
विरिष्येव हेतुत्वमिति मावः । अश्क्यत्वादिति । ननु-कदावि- 

उज्ञानयोरपि मेदो ग्रृह्येत; सवेदा तत्र॒ सामग्रयभावस्थ वक्तमश्चक्य- 
त्वादिति--चेत्, गृह्यत एव ज्ञानयोः कायकारणत्वादिषिचारकाे 

मेदः ; तयोः कायैकारणत्वानङ्गीकारपक्षे तु मनोऽवि्यारकवृततिरूपः 
परिणामश्चष्चुषस्मृतिषूपः सुरभि चन्दनमित्याकारपरिणाम इव चाक्षुष 
तुमितिखूपः पवतो वहिमानित्यादिपरिणाम इव चेत्यपि कक्तं 

शक्यत । न चैवं -रूप्यादरपि चाश्चुषविषयतवे सननिकषैकारणत्वादौ 
व्यभिचार इति-- वाच्यम् ; विषयतासंबन्धेन चाश्चुषलावच्छिन्नाभि- 
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कारे विषयेक्यग्रहनियमवन्न ज्ञनिक्यग्रहानियमः; त॑ विनापि 
्रवृ्यादपपततेः, तथाच बाधकाङे न तदनैक्यग्रहनियमोऽ- 
पीति -- आहुः । न च--दइदवृतेज्तकसलन तद्बच्छिन्न- 
चेतन्यगताज्ञानमेव नास्तीति -- वाच्यम् ; इतेः साक्षि 
वेघयत्येन यद्यपि तद्रोचराज्ञानं नास्ति; तथापि तदवच्छि्न- 
चतन्य श्ुक्त्यवच्छिनगोचराज्ञानसखात् । तथाचेदवत्ति- 
राश्रयवच्छेदिका न तु विषयावच्छेदिकति वस्ताध्यतिः। 
अत एव- -शयुक्तितत्वं जानत इदंबततितच् चाजानतो सूप्यानि- 
वृत्तावपि तदज्ञानानुदरृततिप्रसङ्ग इति- निरस्तम् ; श॒क्तितखा- 

करणताया ूप्यादावनङ्गाकारात् , अन्यथ! सौरमादावपि व्यभिचारापत्तेः 

अत एव मणिकृताप्युक्तम्--: प्रामाकरस्तु मितिमात्रां्े स्वै ज्ञानं 

साक्षत्कार ` इति । न ज्ञानक्यग्रहनियम इति । यथा निदाधदून- 
देहस्य गङ्काहदसवंङ्गीणमज्ञने तत्तदवयवावच्छिच्रयुखानां समानजा- 
तीयानां समकाीनानां न भेदग्रहः, तथा प्रङृतेऽपीति भावः । 

नियमोऽपीति । अथतत्वग्यवस्थापकोऽपै बाधो भ्रमज्ञाने ययरै- 
क्यमारोषितं भाति, तयेर्मेदमवगाहते । ज्ञानय) रयस्य भ्रमाविषयव 
त॒ तयार्भेदं नावगाहते । वस्तुतो ऽथतक्वन्यवस्थापकलं अममूलज्ञान - 
विषयविषयकत्वं न तु यावदुक्तविषयविषयकखम् ; आंशिकवाधे तद- 
मावात् । न वा भ्रमे ययेरेक्यारोपस्तयोर्भदािषयकत्वम् ; तत एव | 
तथाच अमस्य ज्ञानयोरेक्यविषयकसेऽपि न क्षिरिति ध्येयम् ॥ 

नचििर्दं वृत्तक्तैकसत्वेऽपे तस्यां रजताक सृ तिभेदस्याज्ञात- 
त्वात्तदज्ञानमेव रजतक्ञानोपादानमिल्येव कुतो न सिद्धान्यते ? तत्राह- 

अत एवेति । इदं वृत्तितत्वं ददतो खप्यवृतमेदम् । तदज्ञानानुवर- 
तीति । उक्तमेदाज्ञानानुवृ्ीत्यथः । तद नुवृत्तौ च रूप्यज्ञानस्याप्यनु- 
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्ानस्यैवोभयपरिणामित्वात्, इदमंशस्तदाकाखृततिशैतद्यमा- 
भ्रयमात्रावच्छेदकामित्युक्ततवात् । न चेषमप्यवाधित्ञानेक्या- 
नुभवधिरोधः ; अध्यस्तेन सहेन्दरियासंप्रयोगस्थेव बाधकत्वात् । 
न च सन्निकर्षः प्रमासामग्री ; करणानां प्राप्यकारित्वनियमेन 

ृत््यापत्तिरिति भावः । वस्तुत उपादानीभूतोक्ताञ्चनानुच्छेदेन रजतक्ञान- 
स्यानुच्छेदेऽप्युत्तज्ञानेन निवृततिसंमवादनिवृत्तावपि युखदनोशे तद्धास- 
कचित्स्वे सुखं साक्षाकरोमीत्यस्येव रूप्यनारो तञ्जानसत्वेऽपि रूप्य 

साक्षाकरोमीत्यस्य व्यवहरस्यासंमवाच्ानुपपत्तिः; परंतु एकस्येवाज्ञानस्य 
ट्प्यतज्ज्ञनोपादानवे लछघवात्तदेव युक्तमिति ध्येयम् । आश्रय- 

मात्रावच्छेदकमिति । इदं रूप्यमिदं † रूप्यज्ञानमिति द्वयाकारानु- 
मवादज्ञानमूरक्रमविशेष्यतावच्छेदक्पावच्छित्येवाज्ञानाधारावच्छे- 
देकष्पत्वदिकस्याज्ञानस्य द्वयमाश्रयतावच्छेदकम् । यदवच्छिन्नां हि 

चितमन्ञानमाश्रयति तदवच्छिन्नं तां तत्रिमिणोऽपि, तदाश्रयताव- 

च्छेदकमेव तदंशे विरेष्यतावच्छेदकम् । अथेव--हृदं॒ज्ञानं 
रूप्यमित्यपि भ्रमाकारः स्यादिति- चेतत; ददं ज्ञानं न प्य 
मिति वाघसच्वात्समानविषयकसंस्कारख्पस्य हेतोरभावात् इदमादि- 
निष्टप्रत्यासत्या दोषविशेषाणां रूप्यादिहेतुतादिदमादविव इङप्या- 
युवत्या इदं॑ज्ञाने तदापत््यसंभवात् । तादाम्यसंबन्धेनाविचयापरि- 
णामदूपे ज्ञानं प्रत्यवि्याविषयविषयकन्ञानवेन तादात्म्येन हैतु- 
त्वादुक्तज्ञानख्प इदं ज्ञान एव तादाल्येन रृप्यादिज्ञानासादः । 
अरसंग्रयोगस्य असयोगप्रतिस्धानस्य । अध्यस्तम्, इन्द्रियजन्य. 

ज्ञानाविषयः, इन्दरियासतरिङ्ृष्टतादित्या्यनुमानं बाधकमिति भावः । 
~~ ----. -- न~~ 

1 इद् रूप्यमिदं ज्ञान-क ग. 
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सननिकषस्यापि सामान्यसामर््त्वात् । न हि दा छिदा दार 
पियुक्तकटारणेत्यन्यत्र विस्तरः । यत्त--शुक्तिरेव विवताधिष्ठान- 
मस्तु, न चतन्यमिति- तन्न; अधिष्ठानस्य भ्रमजनकाज्ञान- 
विषयत्वेन तदकल्पिततया सत्यत्वानियमात् , शक्त मिथ्या- 
त्वात् । यद्रा--अविचयावृत्तेनं ज्ञानत्वम्, अतो ज्ञनेक्यधीः; 
ज्ञानत्वस्याज्ञाननिवतेकमात्रवृत्तित्वात् । न चैवं धारावाहनस्थरे 
दवितीयादिज्ञाने ज्ञानत्वं न स्यादिति- वाच्यम्; तस्यापि 
तत्तत्कारविशिषग्राहकतेनागृहीतग्राहकतयाऽज्ञाननिवतंकतवात् । 
वस्तुतस्तु--यावान्ति ज्ञानानि तावन्लज्ञानानीति व्यवहित- 
्ञानेनेवाव्यवहितक्ञानेनाप्यज्ञाननिवतेनादिति न काप्यनुपपत्तिः, 
पराक्षस्थठेऽपि प्रमातृ गताज्ञान निचरृत्तिरस्त्येवेति तत्र जानामीति 

सामान्यसामाग्रीखात् ज्ञानसामान्यसामभ्रीलात् । तदकाथित- 
तया अज्ञानाप्रयुक्ततया । नियमादिति । वस्तुतः रुक्तयादे- 
स्तुलन्ञानविषयववेऽपै न परोक्तदृषणावकाशः । अनादौ परमते 
विषयत्वस्येव मन्मते विषयिलस्यापि कादाचिक्तस्य संभवादिति ध्येयम् | 

मिथ्यातादिति । शक्तयवच्छिन्तचिद्रूप तु यथपि मिथ्या, तथपि 
नाज्ञानविषयः ; चिन्मात्रनिष्ठायामज्ञानविषयतायां शुक्तयादेरुपाधितात् । 
न च-व्यावत्येविषयताकाछनव्यापकतमुपाधिते विधरकमिति-- वाच्यम्, 

व्यवृत्तिधीकारम्यापकलवस्येवोपाधितवे तत्रत्वात् । न काप्युपपत्ति- 
रिति । वस्तुतोऽज्ञाननिवृक्तिस्वषूपयोग्यत्वं प्रमाख'पयेवसितम् । 
अत॒ एवेदमाकारवृत्तरज्ञानानिवतकतवेऽपि न क्षतिरिति ध्येयम् । 

परोषस्थरे पराक्षम्रमकारणादधिष्ठानसामान्यज्ञानात् । निवृत्तिः 
नां प्रति स्व्पयाग्यता । तेनेदमाकारृततरक्ञाननिवृच्यनुपधायकतवेऽपि 

1 योग्यत्वं ज्ञानत्व प्रमात्व-क, ग 
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प्रयः | तेन सहाभेदग्रहात्परोक्षभमेऽपि जानामीति प्रत्ययः | 
न च विवरणेऽन्तःकरणपरिणामे स्ञानत्याोपचारादिदंगृत्तरापि ज्ञान- 
त्वोक्तो विधरणविरोधः; तस्य प्रकाश्चत्वनिबन्धनज्ञानपद प्रयोग- 
विषयत्वभियेतत्परत्वात्, न ॒ववज्ञाननिबतंकत्वनिबन्धनङ्ञान- 
पदप्रयोगोऽप्यौपचारिक इति तस्याथः । तथाचाविद्यावृत्तौ यतर 
ज्ञानपदप्रयोगस्तत्रोपचारक एव । न च-अविद्यावृत्तरज्ञानलेन 
ज्ञानस्योत्स्िकं प्रामाण्यमिति षिरुष्येत, निरपवादनियमस्येव 
समवादिति वाच्यम्; इच्छाजनकवृत्तिमात्रस्य ज्ञानत्वमभि- 
्रलयोत्सग॑तवोक्तः । यद्रा -- वृत्तिभेदेऽपीदंरूप्ययोरिदमशाव- 
च्छिमचेतन्यप्रफार्यत्येन फरेक्याज्ज्ञनिक्यधीः । न च-परोक्ष- 
भ्रमेऽपरोक्षिकरसचेतन्यरूपफरेक्याभावात्कथं तन्निबन्धनज्ञानि- 

न क्षतिः । तेन सह- तादृशक्ञानेन सह । अमेऽशेत्यपिरब्दादपरोक्ष- 
भ्रमेऽप्यधिष्ठानसामान्यज्ञानाभेदमरहाज्ानामीति धीरेति सुचेम् । इध्थं 

च भ्रमे ज्ञानतवानङ्गीकारो विचारदशायामपि ज्ञानेक्यवुद्रयुपपादनायेति 

बोध्यम् । ग्रकाशत्वेति । अपत्वापादकान्ञानरात्यचिद्रपवेत्यथः । 
प्रयोगविषयत्वमिति । ओपचारिकमिति शेषः । अज्गानत्वेन 

ज्ञानान्यतेन । इच्छाजनकेति । पुखादावपि वृ्तिमद्गीकृयिदमुक्तम् । 
तत्र तदनङ्गाकरे तसत्वापादकाज्ञानविषयतावच्छेद कलस्येवेच्छाविष- 
यताप्रयोजकतवान्नावियावृत्तोश्च्छ प्रयोजकत्वम् | परंतु ज्ञानस्योत्सगिंक- 
मिव्याद ज्ञानपदमुक्तानवच्छेदकलवाश्रयविषयकः चित्परपिति ध्येयम् । 
फरैक्यादिति । आवरणनाशष्पफरविरिष्टवेनेदमंशावच््छिन्नविदेव 
फे न तु रूप्यावच्छिन्ना । तथाचोक्तफटस्येक्यात्तदवच्छिन्नयोवृ तति- 
्ञानयोरेवयभ्यवहार् इति मावः ॥ 

1 विषयक-कर, ग. 
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क्यानुमव इति- वाच्यम्; तत्र फठेक्यमप्युपचयं ज्ञानेक्योप- 
चार इत्यव षिदेषात् । ननु--त्वन्मते यथाक्रमामिदंरप्या- 
कारान्तःकरणव्त्य विदयाव्त्तिप्रातिषिम्बिताम्यां वा, तदभिव्य- 
क्ताभ्यां वा, ईइदमशावच्छिननतदनवच्छिननाभ्यामिदमंशसूप्या- 
धिष्ठानचेतन्याभ्यां बा, बरेद्यसेनावच्छिन्नफटस्य मेदात्कथं एलटे- 
क्यम् १ अनवच्छिनफटीभृतचिन्मात्रामेदस्य सवर समानत्वात् । 
न ईीदमंशेऽपि तदवच्छिन्नमेव चेतन्ययुपादानम् ; आत्माश्रयात् । 
न वासूप्ये इदर्मश्ानवच्छिननमुपादानम्; इदं रुप्यमिति प्रती. 
त्यनुपपत्तरिति- चेन्न ; अविद्याव्रत्तिस्तावनराज्ञाननाक्षेका, फि 
त्वन्तःकरणवृत्तिरिदमाकारा । तथाच तदभिनव्यक्तचेतन्यमेव 
रूप्यमभिव्यनक्तीति एरेक्यसंमवात् । न द्यवच्छेदकमेदन 
फलभेदः, किंतु व्यञ्जकमदेन । तथाच परमाथंसचैतन्यमधि- 
ष्ानमध्यस्तज्ञानस्य । तच द्विविधं व्यावहारिकसत््रातिभासिक- 

---~-~-~~--~ ~~~ ~~ 

^ (7 क 

तदभिव्यक्ताभ्यां वृततिक्ृतावरणनाद्चविशिष्टाभ्याम् । वृत्तेथि- 

दुपरागाथेतवे प्रथमः पक्षः । आवरणनाशथेवे तु द्वितीयः पक्षः । अथ 
मनोऽवच्छि्नयिता गीवत्वपक्षे विषयचेतन्यमनावृतमेव ; जीवस्य 
विषयचेतन्येनामेदानमिव्यक्तयेव वृत्यमावकाे विषयाद्रष्टलात् , त्ष - 
मारित्याह-- इदमंशेति । चेतन्याभ्यामिति । इदमंशरूप्याकार- 
वृत्तिकृतप्रमात्रमेदापन्नाभ्यामिति शेषः । दृष्यग्रन्थे यद्यपि मध्यमो 
वाकारो नास्ति, तथापि पक्षत्रयसमवात्स उक्तः। अभिव्यनक्तीति। 
इदमंशेऽन्ञानास्वीकारपक्षेऽपीदमाकारवृत्परव्यलाचाकारकत्वसंमवेन द्रभ्य- 
त्रादिविशिष्टंशेऽजञाननाशकखं बोध्यम् । व्यञ्जकमेदेन अन्ञान- 
नाशकवृत्तिमदेन । मनोवृत्तिभेदे तक्ृतस्याज्ञाननाशस्यापि मेदात्तदि- 

शिष्टनिद्रुपफलमेद इति भावः । तच्च अध्यस् च ॥ 
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सचेति । तदुक्तम्-' ्राग्न्यावहारिकसचखविषयत्वात्रव्यक्ष नाग- 
मवाधक मिति । परमाथेस्वमादाय तरिविधं सत्वम् ॥ 

इत्यद्रतसिसिद्धो रमस्य बत्तिद्धयोपपत्तिः ॥ 

अथ सत्तत्रेविध्योपपत्निः 

नु-एवं सच्छतरेविध्यविभागो नोपपद्यते, प्रातिभासिका- 
दप्यपङ्रष्टस्य स्वायरूप्यस्य व्यद्रहारिकादप्युत्टृष्टाया अविघा- 
निवृत्तेः सद्भावादिति चेन्न; स्वापे प्रातिभासिकनिकरष्टतय 
प्रमाणाभावात् । तथाहि-- प्रातिमासिकलं हि प्रतिभासमात्र- 
सत्वम्, तच्च खम्रजागरयोः समानम् । ननु-जाग्रेऽधिष्ठान- 
तावच्छेदकेद मस्याधिकसत्ताकत्वम्, स्वप्रकारे तस्यापि प्राति- 
भासिकत्वमिलयव निकृष्टत्मिति- चेन्न; स्वम्र हीदमो नाधि 
छानतावच्छेदकत्वम् ; तुस्यवदारोप्यत्वात् । तत्राधिष्ठानमाषिद्या- 

तैः सारस्वत रेश्वन्दिकाचन्द्रमूषणेः । 

दुरन्त्वान्तमङ्गाय भम वृत्तिद्रयं मतम् ॥ 
इयटेतसिदधिव्याख्यायां युरूयन्धिका्यां भ्रमस्य ब्ृ्निद्रयोपपत्तिः ॥ 

अथ सत्तत्रैविध्योपपत्तिः 

आरप्यत्लादिति । यत्त-स्वायेदमशस्याधिष्ठानतानवण्च्छेद्-. 
केत्येऽपि बाध्यत्वामावाहाध्यषूप्यादु छृष्टत्वामेति प्रकते विवक्षितमिति- 

"~ -"----~-----~--- ~ ~ध 

+ नताव-क. ग 
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वच्छिन्नमेव चैतन्यमिति वक्ष्यते । अविद्यानिवृ्तेः पश्चम- 
परकारतापक् ससारफालीनसत्वस्यैवायं विभाग इति न न्यूनता । 
यद्वा--अविद्यानिवरततेः स्वाभावेन सत्वपिभागे न तदसङ्गह- 
निबन्धनो दोषः । वस्तुतस्तु--अव्रियानिवृत्तिब्रेहस्वसूपा अनि- 
वैचनीया वेति न पिभागन्यूनता । न च--विभागस्य 
ताल्विकव्वेऽपसिद्धान्तः, अताच्चिफत्वे त्रिविधतवं गतमेवेति- 
वाच्यम्; ब्रह्मातिरिक्तमतास्िकमिति वदतो विभागाताचिक- 
त्वस्ये्टत्वात् । न च तरिं ताचिक्नैविभ्यहानिः; को हि तैवि- 
ध्यस्य ताच्िकत्वं तवीति १ किंतु व्यावहारिकत्वमेव । न च 

तत्त॒च्छम् ; जाग्रक्रारेऽपि शुक्तिरूप्यादुक्तेतकष॑स्यदमंशे सत्वेन जाम्र- 
च्ुक्तिरूप्यपिक्षया स्वादुक्तिरूप्यम्य तावताप्यपकषीप्रतिपादनेन प्रङृ- 
तानुपरयोगात् । न हि जाग्रद्धमवाधकेनेदमेशषः स्वूपेण वाध्यते, 
कितु संचष्टतया ; तथा बाध्यत्वं तु स्वाप्रदमंशेऽपि वाच्यम् , अन्यथा 
जाग्रद्धमेऽपीदमरे तन्न स्यादविशेषात् । किंच स्वपरेदमशः कथ- 

मवाध्यः? ` स्वशरष्टं सवै पथ्ये ' त्यनुमवात् , बहिः स्थस्येदमंशस्य 
सतिकषामावेनापरोक्ष्यानुपप्या रुप्यदिवत्तस्याप्यु्पच्यावर्यकतेना- 
वि्यकत्वनिश्वयान्च । संसारेति । मुक्त काठीनब्रहमस्वासङ्दोक्तिस्तु 
शोभते ; तस्य संसारकाठेऽपि सत्वेन सङ्गहानपायात् । सत्वाभवे- 
नेति । न च तस्यास्तुच्छत्वापत्तिः ; उसत्यादिमन्वात् । ब्रह्म 
स्वरूपेति । ज्ञानसाध्यलं तु नारमात्रम्याधिकरणस्वषूपत्वम् ; 
मत ॒एवोपपदितं मण्डनमनुरुष्याह -- अनिवेचनीया वेति । 
अवियायास्तु स्वकारीनकाये प्रदयुपादानवपियायुक्तम् । इष्टत्वा- 
दिति । न चास्थूरमिलयदिश््यक्तवेन भेदरूपो विभागस्ता- 

1 मुक्ति-ग, 
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ताचिकस्य ब्रह्मणोऽताचिकच्छुक्तिरप्याद्ाधाधिगम्यस्थ षिभा 
गस्य कथमतालिकसमिति-- वाच्यम् ; बाधबोध्यत्वं न 
ताचिकलये प्रयोजकम्, किंत्वबाध्यत्यम् ; तच्च न ब्रह्माति- 
रिक्तवरत्ति, नेह ननेत्यादिना बाधात् । न च त्रिविधसक्वाङ्गी- 
कारे ब्रह्मैव सदिति स्वमतवरिरोधः ; तस्य परमाथेसद्रहवेयेत- 
त्परत्वात् । एतेन -- षिश्वमिथ्याखव्रह्मनिविंशेषत्वादावप्यवं 
विकरप्य दषणमिति--अपास्तम् । ननु-- अत्र परमाथ॑सदेव 
सदितरद्रयं सद्विटक्षणमेव सेन माति, वाधविटम्बाविलम्बाभ्यां 
तद्धेद् इत्यभिप्रतम्, उत वा सखस्येवावान्तरभेद इति । नाचः; 
त्वन्मते रूप्याभापे सूप्यधीरिव सचामावे सत्ववुद्धेरयोगात्। 
कदाचिदपि सचामापे तुच्छवदुत्पत्याद्ययोगात्, व्यावहारिक 
प्रातिमासिकादथंगतधिरेषाभाविन तत्राऽथेक्रियादेः श्रुतीनां तद्वि- 
पयतेन प्रामाण्यस्य चायुक्त्यापातात् । प्रत्युत नभोनस्यभ्रम- 
हैतारिवाथभ्रान्तहेत॒सेना प्रामाण्यनिश्चय एव स्यात् । नान्त्यः ; 
आरोपितानारोपितस्ताधारणसामान्यधमामिावात्, न्यावहारिक- 

त्वक इति-- वाच्यम्; अच्छायमिल्यादिस्मभिव्याहारात् जस्थूट 

मित्यदेः स्थूराचन्तामाववदधकलादखण्डाथकवाच्च । नेह ना- 
नेति । एतद्वाक्यस्याथोन्तरवणेनं तु शतधा दूषितम् । 

तुच्छवदिति । कायमात्रस्येति शेषः । प्रातिभासिकारित्यादि । 
व्यविहारिकविषयकनञानम्य प्रातीतिकज्ञानपिक्षयाथगतस्य विदषस्या- 
मवेन ग्यावहारिकज्ञानादेवाथक्रियाविशचेषः । मिथ्यामूतव्यावहारिक- 
विषयत्वेऽपि ' अ्योतिष्टामादिश्रतीनां प्रामाणिकलमिलयुक्तमिति भावः| 
अयुक्त्यापतात् अयुक्ततापातात् । अप्रामाण्यनिश्चय इति। 

1 विषयक्रत्वेपि-क, ग, 
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ए म. 

स्यानारोपितविशेषत्ये इष्टापततेशेति-चेन्न ; दितीययक्षस्यव क्षाद- 
क्षमत्वात् । तथाहि-अवाध्यत्वरूपमारोपितानारोपितयोः सामा- 
न्यम् । अन्यदा वाध्येऽपि सकारावाध्यत्वमात्रेणारोपितेऽपि 
तस्य संभवात्, आरोपितानारोपितयोरेकसामान्याभावे प्रवृत्य- 
दयुपपत्तरुक्तत्वात् । अत एवोक्तम्- 

‹ आकाञ्चादो सत्यता तावदका 
प्रत्यञ्जात्रे सत्यता काचिदन्या | 

तस्संपकोत्सत्यता तत्र चान्या 
व्युत्पन्नोऽयं सत्यशचब्दस्तु तत्र ” ॥ इति ॥ 

यथा प्रातिमासिकरजते ज्ञतेकसदेकं रजतत्वम्, रोकिक- 
परमाथेरजते चाज्ञातसद परं रजतत्वम् , तदुभयानुगतं चारोपि- 

व्यावहारकिजञानस्योक्तश्रतीनां चल्यनुषज्यते । अनारोपितविशेषत्व 
प्ातिमासिकव्यावृत्तस्यानारोपितविरेषस्याश्रयते । अवाभ्यत्वरूपे वाध- 

विषयस्वसतामान्याभावसरूपम् । स्वकाटावाध्यत्वमात्रेण स्वकालाव- 
च्छिन्नेन वाधविषयत्वसामान्यामावेन । मात्रपदादनवच्छिन्नस्याक्ताभा- 

वस्य व्यवच्छेदः । तृतीयाथस्यामेदस्य तस्येलयत्रान्वयः । प्रवृत्याद्य- 
तुपपत्तरिति । येन हि रजतत्वादिसामान्येन विशिष्टं पूवमुपरन्धं 
तसखकारकप्रवृत्तभमस्थरेऽप्यनुभवापिद्धाया उपपादनाय तस्मकारकतवै 

अरमस्यावदये वाच्यम् ; तथा चावाध्यतप्रकारकपरवृत्तयेऽवाध्धलप्रका- 

रकत्वमपि तस्यावरयकमिलयन्यथाख्यातिदूषणाद्धमविषयेऽवाध्यत्वादिसा- 
मन्यसिद्धिरिति भावः । ज्ञातेकसदिति । उमयानुगतजतिरदोषादि- 
कार्यतावच्छेदकत्वासमवास्ममाणव्यापारं विना प्रातीतिकरजते मानासं- 

भवात्, व्याक्तिविशेषसंवन्धित्वेनैव परमाणकेत्वनियम इति कल्पने 
गोरवात्, तद्यक्तितादिनाप्युभयानुगतजातिः प्रमाणवेयखनियमाच्च 

ह श 

ज्ञातेकसद्रजतत्वा्यावर्यकापिति मावः । अज्ञातसद परमिति । साक्षि- 
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तानारोपितसाधारण रजतत्वं रजतक्षब्दारुम्बनम्, एवमाकाशादा- 
वारोपितेका सत्यता, चिदात्मनि चानारोपिताऽपरा, तदुभय 
साधारणी चान्या व्यावहाखणे सत्यता सलयशब्दारम्बनामेति 
भावः । सद्विरेषतेऽपि व्यावहारिकस्य प्रपश्चस्य नानारोपित- 
विरेषत्वम् ; येनेष्टापत्तिकाशमासादयेत्, सत्वस्यानारोपित- 
त्वात्मकत्वाभावात्) सचाङ्गाकारादेव नोत्पत््यादिविरोधोऽपि । 
न च-- स्वरूपेण बाध्यत्वं प्रपश्वेऽपि नास्ति ; त॒च्छलगप्रसङ्कात् , 
पारमार्थिकत्वाकारेण बाध्यत्वं निधमंकतया ब्रह्म्यप्यस्तीति 
कथं कदाचेद्वाध्यत्वमादाय व्यावहारिकत्वादिस्थितिरिति- 
वाच्यम् ; मिथ्यातरूपसाध्यनिशक्ताषेवास्य दत्तोत्तरत्वात् । 
यत्तु - सप्रकारकस्येव ज्ञानस्य प्रपश्चवाधकतवं वक्तव्यम् ; निष्प्र 
कारकत्वे बाधकत्वायांगात् , तथाच स प्रकारस्ताचिक एव 

(क 

मात्रवेयस्य रजतलदिः प्रमाणवेचत्वानुमूयमानलानुपपत्तेः प्रातीतिक- 
साधारणजाल्या व्यावहारिकिस्य हैतुतवादिरस्वीकारे प्रातीतिकरजतादितो 
ग्यावहार्किरजतकायविरेषापत्तश्च साक्षिमात्रवेधभिन्मुक्तकायहतुताव- 
च्छेदकं रजतताचावर्यकमिति मावः । उभयानुगतवे मानमाह-- 

रजत्गब्दाम्बनमिति । रजतादिशब्दस्य प्रातीतिकंऽपि प्रयागादु 
जात्याः प्रयोगनिमित्तत्वे ननाथेत्वस्यापत्तेः रजताकारोभयानुगतप्रतीते- 

हषविरेषादिरूपकायप्रयाजकतवस्योभया ' निष्ठस्योक्तसामान्याभ्यां प्रले- 
कवृक्तिभ्यामवच्छेत्तमशक्यवाच्चाभयानुगतरजतत्वा्यावदयकमिति भावः| 

यत्वेकसामान्ये प्रातीतिकव्यावहारिकिसंबन्धो विरुद्ध इति, तन्न ; विरोधे 
गीजामावात्, ब्रहमदद्ययोरवाध्यत्वादिसामान्यस्येव तादात्म्यादि सृबन्धस्येव 
च तस्याविरोधात् । दत्तोत्तरत्वादिति । अमावरूपघमस्य ब्रह्मणि 

1 मयनि-क. ग, 



परिच्छेदः सत्तातरेविध्योपपान्िः 1६५ 

स्यात्--इति, तन्न; स्वरूपोषरक्षणोपरक्षेतस्वरूपपिषयकन्या- 
वृत्ताकारज्ञानस्येव निष्प्रकारकत्येऽपि वाधकृत्वमित्यस्यापि प्रग- 
वोक्तत्वात् । स्वरूपोपलक्षणनिवन्धननग्यावृत्ताकारत्वेऽपि यथा 
नाखण्डाथतक्षतिः, तदप्युक्तमधस्तात् | नजु-ग्यावहारिकप्राति 

@~& 

भासिकयोबाध्यत्वाविश्ेषे रिनिवन्धनो मेदः, न तावन्मायि- 

समवास्स्वरूपत्वेन निषध्यत्वमादाय मिथ्यालरक्षणपंमवादिव्याय॒क्तम् । 
प्रागेवेति । यत्र धर्मान्तरमुपरुक्ष्यते तत्रैव सप्रकारकलातिथमो यथा 
काकवन्त हइत्यादातुत्तणत्ादि, यत्र तु व्यक्तिष्वरूपशुपरुक्यते तत्र 

न तथा, यथाऽऽकाशादिपदजन्यनिर्विकल्पोपस्थितौ व्यक्तिस्वहपमात्र- 
मुपरक्ष्यत इत्यायक्तम् ॥ 

यत्तु--प्रातीतिकमतवृ्तिरजतत्वादौ मानाभावः; दोषादीनां 

सामानाधिकरण्यसंबन्धेन स्वविशिष्ट प्रत्येव हतुत्वसमवात् , प्रातीतिक- 

व्याक्तेसंबन्धितखेन प्रातीतिकलस्योभयानगतजातो संभवेन प्रमाणविच 
त्वंमवाच्च । किंचोक्तमानवरेन रजततवादित्रेविष्येऽप्याकाशादिमात्र- 
गतसत्यतायां मानाभाव इति, तन्न ; स्ववििष्टतवस्य नित्यपाधारणत्वेन 
दोषादिजन्यतानवच्छदकलात् । न च--तत्तद्वयक्तिखमेव तत्तजन्यता- 
वच्छेदकमस्तविति-वाच्यम् ; चिरमनुवतंमानेन तत्तदषिण जनितरजता- 
दिग्यक्तेभमान्तरण विल्येऽपि पुना रजतव्यक्तयन्तरोस्पादात्तततव्यक्तिसेन 
तत्कायते गोरवात् । नित्यसाधारण्यवारणाय कालिकपंवन्धोऽपि वैशि- 
एथधरकतया निवेश्य इति - चेन्न ; कारिकसंबन्धेन धरतादिमय- 

होषादिसमानाधिकरणं तत्वेन जन्यतामादाय विनिगमनाविरहात् - 

कर्प्येन प्रातीतिकमात्रगतसामान्येन विनिगमनाकिरदाभावात्, आका- 

दादिमात्रगतसव्यतायां तु ' सत्यस्य सधय प्राणा वै स्यं तेषामेष स्य ' 
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कत्वाविद्यकताभ्यां भेदः; मायानिद्ययोरमेदात्, अथंगतविे- 
प्ामावे तदयोगाच । नाप्यथेक्रियाकारिवाकारिताम्यां विक्ञषः; 
स्वा्षटादौ सखामजठाहरणाचथक्रियादशंनात् । न चार्थ 
क्रियायां व्यावहारिकं विदेषणम् ; अन्योन्याश्रयात्) स्वामा- 
दनारिङ्गनादो प्रातिमापिके व्यावहारिकसुखजनकेऽतिव्यापरशच। 
नापि त्र्ज्ञानवाभ्यलतद्धिनज्ञानवाध्यत्वाभ्यां पिषः; तन्मते 
हूप्यादेरपि शुक्तयवच्छिन्व्रह्मधीवाध्यत्वात्, ब्रहमप्यभ्यस्तस्य 
्षणिकतदेरपि प्रातिमासिकस्य ब्रह्मधीवाध्यत्वेनातिप्रसङ्गाच | 
नापि व्रहमप्रमावाध्यत्वतदन्यप्रमाबाध्यत्वाभ्यां विशेषः; तन्मते 
बरहज्ञानस्यैव प्रमात्वात् । नापि प्रमावाध्यलभ्रान्तिबाध्य- 
त्वाभ्यां विरेषः; भ्रान्तिवाभ्यतस्य ब्रह्मण्यपि सत्वात् । 
नापि पारमाथिकषिषयर्धीबाप्यत्वनव्यावहारेकराषिषयधःवाध्यस्वा- 
म्यां विशेषः; अन्योन्याश्रयात् । नाप्यन्योन्येतरताभ्याम्; 

सत्यदिश्ुतिरेव मानापिति बोध्यम् । अथेगतेति। व्यावहारिक 
परातीतिकयारविशेषाद्रयोरपि मायिकलमाविद्यकलं वा स्यादिति भावः | 
बरह्मधीौगाध्यत्ेन ब्रह्म न क्षणिकमिति धीबध्यत्रेन । त्वन्मत इति । 
तथा च तदन्यप्रमात्मप्रसिद्धमिति" भावः । भ्रान्तिवाध्यत्वस्य ब्रह्म 

मिथ्येति अन्त्या मिथ्यातेन ज्ञाप्यतस्य । अन्योन्याभ्रयादिति । 
पारमाथिकतवस्य ज्ञानातद्धरितव्यावहारिकत्वस्य ज्ञानम् , व्यावहारिक- 

ते च ज्ञाते व्यावहारिकिपरातीतिकान्यतं पारमा्थिकत्वं ज्ञेयमित्यन्यो- 
न्याश्रयात् । अन्योन्येतरत्ाभ्यां भ्यवहारिकान्यत्वाभ्याम् ` | 

1 नयत्तवप्रतीतिकन्यत्वाभ्यां-ग. 
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भेदकाभावे इतरत्वस्यैवायोगात्, अन्योन्या्रयाचेति- चेतर; 
म॒ग्रकारकनिष्प्रकारकन्नानवाध्यताभ्यां श्ुद्धब्रह्मधीवाभ्यत्वतद्- 
न्यधीवाध्यत्वाभ्यां वा महावाक्यजन्यधीवाध्यत्वतदन्यधीवाध्य- 
त्वाभ्यां वा भेदसंमवात् । शुद्धशब्देन निरधमेकाधिष्टानमत्र- 
मेवाऽत्र विवधितम् । न च- निधंर्मकं यद्रस्तगत्या तज्ज्ञानं 
म्रमकाठेऽपि, निधेमेकत्वविशेष्टस्य तदुपरकषितस्य वा ज्ञाने 
चेद्िवक्षितम्, तदा अखण्डाथेताहानिः, प्रकार्यभूतनिधमेकल- 
दितीयामावादेस्ताचिकत्वापत्तिशचेति-वाच्यम् ; निधरमकं यद्र 
स्तुगत्या तन्मात्रगोचरज्ञानस्थ विवक्षितत्वात् , तस्य चभ्रम- 
कालेऽभावात् । निधमंकत्वादेस्तद्वद्राबुपायत्वमात्रम्; न तु 
तद्द्धो विषयत्वम् । अतो नाखण्डाथेताहानिग्रकारताचिकत्वा- 
पत्ती । निष्प्कारफतवेऽपि संश्चयादिनिवितेकल्वमुपपादेतमेव । 
तस्मादज्ञानोपादानकं जगन्मिथ्यति सिद्धम् ॥ 

विशेष इत्यनुषज्यते । भेदकाभावे अन॒गतानतिपरसक्तप्य मेदमरति- 
योगितावच्छेदकस्याज्ञाने । इतरत्वस्थ भेदज्ञानस्य । ननु--प्रातीति- 

कान्यत्वरूपव्यावदहारिकलेन मेद: प्रातीतिकलम् , तत्राह । अन्योन्य 
श्रयाचति । प्रातीतिकलज्ञानाद्रयावहारकलज्ञानम् , तज्ज्ञानाच्च 
प्रातीतिकलक्ञानमियन्योन्याश्रयाच्चत्यथेः । साऽयमित्यादिवाक्यजन्य- 
निष्प्रकारकधीवाभ्यमेदस्य व्यावह्रिकतवापत्तराह-- शुद्धेति । शुद्धस्य 
विषयत्वानङ्गीकारेऽप्याह--महावाक्येति । वाक्यस्य न बाधकसाक्ष- 
त्कारहैतुत्वम् ; किंतु भावनासदृषछृतमनस इति मामतीमतेऽप्याह-- 

स्वबाधकेति । तदरद्धो करमतदुद्धौ उपपादितमिति । उप- 
लक्षणविधय। ग्यवृत्ताकारतादिनेवयादिः । तस्मादिव्यथं स्पष्टयति-- 
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उपाधिव्राधप्रतिपक्षशून्यं विपक्षवाधागमसव्यपेक्षम् । 
दृर्यत्वमव्याहतमम्बरादिमिथ्यात्रसिद्धो सु्दं हि मानम् 

तदेवं दृश्यस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यातत्तदतिरिक्तत्रहमसुपा- 
खण्डाथनिष्ठयेदान्तवाक्यं परत्खवेदकम् । सखण्डाथे विषयकं 
सर्वमतच्वावेदकमेवेति । यद्यपीदं ब्रहमजञानाव्यवहितभ्रमविषये 
प्रातिभासिके व्यावहारिकरक्षणमतिव्याप्रम् ; प्रातिभासिकलक्षणं 
चाग्या्तम् ; तथापि करणससा्दापप्रयुक्ततयं तदसंसभिदोष- 
्रयुक्तत्वं च तयोक्षण निखधयम् ॥ 

इति सच्वतरेविध्योपपात्तिः ॥ 

उपाधीत्यारि । प्रतिपक्षः स्मतिपक्षः, विपक्षवाधकस्तकैः, सपिक्षं 
सिति, र्यत दरयत्वादिहेतुः, ददं हि ददमेव । फरणसंसार्भ- 

दोषग्रयुक्तत्वम् करणनिष्ठसा्त्तया = करणसचिकृषटनिष्ठप्रत्यासत्य 
या दोषनिष्ठ प्रथाजकता ततरिषपितप्रयन्यितावसम् । काचादिदोषाणां 

ह (^. ५ ^ 

हि चक्चुरादिसनिशृष्टधार्मेगतप्रत्यासत्या प्रातीतिकाध्यासहेतुत्वम् । परी- 

्षभ्रमस्थलेऽपि व्या्िज्ञानादिकरणससष्टपक्षादिनिष्ठपरत्यासच्येव दोष- 
ध्य(सयोः कारणकायमाव ऊहनीयः ॥ 

अविद्यायास्तु व्यावहारिकविषयकं स्ववृत्तिप्रमं प्रति तादाल्ये- 
नेव हेतुम् । अतः करणसानेकृष्टनष्ठप्र्यासच्यवच्छिन्नप्रयोजकता- 
निरूपितप्रयोज्यत्वं करणसंसगात्यादेरथः । तद नवच्छिन्नप्रयोजकतानिरू- 
पितप्रयोज्यतं तदसंसर्गीलादरथः । भविदयान्यदाषधयुक्तत्वमव्रि्यारूप- 
दोषप्रयुक्तत्वं च द्वयोः पर्यवतिताथः । तेन करणसननिकषादेरननुगत - 

क (~ 

त्वेऽपि न क्षतिः । दोषलं च तावदोषाणामन्यतमतवं जातिविशेषो वा, 
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अविध्यातत्कायात्मकानिविडवन्धव्यपगमे 
यमद्रेतं सलं प्रततपरमानन्दमस्रतम् । 

भजन्ते भूमानं मवमेयमिदं भन्यमतया 
नमस्तस्मे नियं निखिटनिगमेशाय हरये ॥ 

तदवच्छिन्ना प्रयोजकता प्रथमलक्षणे निवेश्या; तेन दोषप्रयक्षादौ 

व्यावहारिक नातिन्याप्तिः । उक्त प्रयोजकतानिषूपितप्रयीज्यतापि शाक- 
र्प्या्न्यतमसवेन शसक्तिविरोषेण वा वोध्या । अविद्यारूपदोपप्रयुक्तछं 

यद्यपि प्रातीतिकेऽप्यस्ति; तथापि मूखाविच प्रयुक्तं वाच्यम् ; यनदि- 

दद्येऽपि तदव्याहतम् ( यद्प्यविद्यान्यदोषकायत्वं अमतद्विषयस्ताधारण- 

ख्पेण, तत्र का्तावच्छेद कपतवन्धो दोषाश्रयतत्तद्धर्मिनिष्ठा न स्वाश्चया- 

वि्ाश्रयतावच्छेदकलष्प उभर्यीयः; परोक्षम्रमम्थके तदसंमवात् । 

रजतज्ञानस्येदमर्थे रजतस्येदमाकासवृत्तौ चोसच्यापतेरभयोरुक्तवच्छेद- 

कतवाविशेषात् । न च-स्वाश्रयाविधाविषयतावच्छदकलसवन्ध एव 

तादश इति-- वाच्यम् ; शुक्तिलादिविशिष्म्येवोक्तावच्छदकतनेदमथ- 
तज्ज्ञानयोः रजतज्ञानयोरूयच्यपंमवात् । तथापि दोषसंस्कारविरोषाणां 

स्ववियिष्टरजतत्वा्यवच्छिन्नम्य तादास्यादिसंवन्धेनीत्तावविच्याया इद- 

माकारज्ञाननिष्ठपर्यासस्या रजतादि्ञानी तत्तो च विशेषतो देतुखावदय- 

कवात् । तत एव रजतादेरिदंवादितिशिष्टनिषठलपंमवादुक्तावषयतावच्छे- 

दकत्वकषवन्धेन रजतादितद्धीसाधारणसरूपेण सामन्यतो दोषकायेत्ेऽपि 

न दोषः । यथपि त्रहमज्ञानजन्यनाशतज्ञन्यनाशयोरन्यतरप्रतियोगिलं 

्हज्ञानवाध्यत्वम् , तच्च न भातीतिकेऽस्ति ; तन्नाशदैतुपहवाविया- 

ना्चस्यैव ब्रमज्ञानजन्यनाश्चजन्यतवात्, पह्ठवाविदापि मूखाविचेव 

व्यावहारिकयेवेतिं न तत्राप्यतिन्याप्िः } तथापि पटवाविचानङ्गीकारपक्ष 

प्रातीतिकविरेेऽतिन्यािवोध्या । अत्र पह्वाविचापक्षे मूटपषवाग्ा- 

४. 1, 7. १) 
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अनादसुखसू्पता नाखटदर्यानयुक्तता 

निरन्तरमनन्तता स्फुरणरूपता च स्वतः | 
प्रिकाठपरमाथेता त्रिविधमेदभून्यात्मता 

मम् श्रुतिररतापिता तदहमस्मि पूणां हरिः ॥ 

इनि श्रीमत्परमहटसपरवाजक्ाचायश्रीविश्वश्वरसरस्वती- 
भरीचरणङप्यश्रीम बुसूदनसरस्वतीविरचितायः- 

मद्वतष्वद्धौ सपरिकरप्रप्चमिथ्यात्व- 
निरूपण नाम प्रथमः परिच्छदः ॥ 

प्युक्तते रक्षणे, पक्षान्तरे चावियामनस्तर्वरिणामान्यले सत्यवियया- 

विषयतानवच्छेदकदद्यलं प्रातीतिकलम्, उक्तरक्षणरूत्यत सति 

बाध्यत व्यावहारिकत्वमियपि बोध्यमिति शिवम् ॥ 

यः पू्णानन्दमय्चोऽप्यनुगतमनसां वह्वीनां विधेयो 
यशचनद्रदिर्नियन्ता विजयहयतनूमाजेने सावधानः ॥ 

यश्च श्रीशः सुदाज्नः प्रधुककणगणं सादरं सचखाद 

तस्य श्रीपदुकाया भवतु कृतिरियं मासिका मदिकायाः ॥ १॥ 

न वीक्षध्वं दैवादिह निपतितां दोपकणिकां 
यथापीनच्छत्रे रारिकरकुटेराकुख्तमाः । 

दासे दुगेत्तरणमनपो ाढकवचे 
विशार सङ्गामव्रतकरृतधियो मल्कृताषियः ॥ २ ॥ 

काेतसिद्धिगा वाचः क वयं स्वस्पुद्धयः । 
रधनपि गुूङुयोद्रणां चरणस्मृतिः ॥ ३॥ 
तकः सारस्वते रतेश्वन्धिकाचनदरमूषणैः | 
दुरन्तध्वान्तभङ्गाय सच्छत्रेविध्यनिणयः ॥ ४ | 



पश्च्छेदः] सत्तत्रविध्योपर्पानः 1/4 

यसाः रतथा मदक्तङ्ग्याश्च तद्वः | 
आल्यन्तिकसमुच्छदादिदानीं नाममात्रता ॥ ५ | 
सारस्वतसमुद्रका ध्वान्तध्वंसप्रसङ्गतः | 
यया चन्द्रिकया तस्याः परिच्छद[ऽयमादिमः | ६ | 

इति श्रीनारायणीश्रपरमनन्द्सरस्व्ताचिष्यशरव्र्मानन्दमरस्वन 
विरन्रितायामद्रनासद्धिदीकायामपरेतचन्दिकायां 

प्रथमः परिच्छेदः मप्र | 

॥ शुभमस्तु ॥ 
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अयं परः एनत्तन्नु-1चत्सुखी 1- 1: च्छो. 
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अश्वाभिधानी- तै. स. 5-1-2 
अष्टन आ विमक्तौ-पा. सू. 7-7-६4 

असतश्च सतश्चव- भा. डया. (५-11 
असतोऽधि मनोऽखल्यते- तै. त्रा. 2-2-\! 
असत्यमप्रतिषएठ-गीता. 12-9 
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श्रसदयुदयय्र वामन. 
[भ ( 5. 

मसह दमय भामान् च. 3 १ 

भसच्यएटद्मान्- व. मु. ~-1-1 
असचन्च प्रतत, प्रोतृध्यापारनानात्व, एकोक्तय- 

यमितान--नच. {;, पुट. 
भमद्वषयला य - तश = पुर. 

यङ्क ह्यय पुल्प ~ (.) 

भमद्विखक्षणरश्रा--; 
धमिषठिनीदा<नुससार प्राण्डवम | 

युय वमत टदोकाः--ई ड. :; 
थस्तानि च-प. नु. --+-) 

यास्ति मानि पिये 
प्रस्ति व्रह्व-न, उ. ~| 
भस्तान्ययापद्व्धव्यः -कंट, ;-].; 

भस्त वा पदादपि 
अस्तुवा नंदा सक्यम् ¦ : 

यस्थियन्फायनिच्छन्तः--भाय. 2-2-26 
स्थृटमनणु--वृ. -->-> 

मस्नहमच्छाय- वृ. +9- 
थस्य टोक्स्य का गतिः--क्रा. 1-1-] 

यस्यां पथिन्यां तजोमयः- वृ. 

धहमियव या व्रः! : 

महमवाध्रस्थात् क्ल '-25- 

हमद स्व-हा. 1-25-1 
टमवद् सवाऽस्मीति वर. {-3-2/ 

यषहटकारश्धाहकनव्य च-प्रश्च. -+-> 

हकाराभावाच-सि.वि. £गश्छो.ञ्या. 

थं मचुरमवे-वृ. 1--4-1/ 
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यदहुसन्यन्यञ नाधम्यः--द्ा. उ. =-{5- 
च, भ . न्न न (त 

आक्षगरत वुध्यन्त--तन्यका. ~ल युद 

भा 

आकारा इति इाचत्य-छा. 1-9-! 
आकारा पवैतम्यः--खा. 1-५-] 
आकरा उच्दतन्माच--? 

आकादादेव समुत्पद्यन्त. 1-0-] 
आक्तद्लवत्सयसतश्च--? 

आकादादौ सल्यता--स. छा. 1-1 
आकाड्माद्धायुः- नेत्त. ड. 2 1- 
ास्चावैष्णवमकाददा--आ. श्रौ. खु. -26-5 
आय्य चनुधा--? 
आचामिद्ुपवीती-? 
आचार्यवान् पुरूुषः- च. ध५-11- 
ज्यमामावस्चीप्ासामस्यः- ? 

पे- -? 

अत्मन्यव रतियैषां--ः 

आत्म क्चादिरूपश्यन्---वपतकसार अध्ठि-प. :1 

आात्मानात्मनारितरतसाध्यास दां. पा. अभ्यासभाप्यम् 
आत्मानौ कवावेतौ--ला. भा. 1-1-17 
त्मा व इद-े. ड. ¡1-। 
आत्मान् रथिन् विद्ध--कट. 1 
आत्मेकामृद्धिजानतः- 7 
यात्मेवाच्स्तात्--छा. 7--5-: 
आत्मैवदमग्रे अस्त्- चर. 1- 
आत्मैवेदं सर्वम्- छ. 7 
ञ्य स्वा हषमन्तरोषधच--ऋ. सख. ~-ध-ः; 

य 
~ `2.3--2 
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आदाचन्ने च यश्नार्ति--गौ. का. 2-6 
भदितयो. चृपः- तै. व्रा. 2-1- 
आद्यन ब्ह्मणाऽन्याभास्यत्वम्- भाम. 1-3-23 (अः 

थोचुचाद्ः; 
आद्यधीवेदयमदीया--खण्डन. 1{-102 (10 च्छे) 
आनन्द विपयानुभवः-पञ्चपा. 

ध्सास) 

आनन्द ब्रह्मणा रूप--? 

आनन्दं व्रह्मा विद्धान-ते. उ. 2-4-1 
आनथक्यप्रतिदहवाना--? 
आसीदवात स्वघया- ते. बा. 2-85-9 
आपश्च च प्रपिणन्ति-ऋ. स. 2-17-3 

आप पदमथ शसुः-- नर. 5-5-] 

अपोषा इदमत्र सटिल्म्- तै. स. 1-1-5 
आपो वा इदं सव भूतम् । ? 
आत्कामस्य का स्पृहा मो. का. 1-9 
आभास एव च- त्र. सू. 2-3-50 
आरम्भसहति-स. खा. 2-51 

आरुह्य नौकावरषक्कञजरषु ! ? 
सआरपे सति निमित्तादुसरणस् । ? 
आराक्रषवनादितस्य- विवरण 
आचरत ज्ञानमतेन--रगाति 3-39 

आश्रयत्वविपयत्व--स. शा. 1-510 

आश्ववालः प्रस्तरः-ते. स 6-2-1 
आसन्नानि इवीप्यभियुराति-आप. थो. 4-8- 
आदहचनीयाद् दावस्नी- 

ई 
द्च्छामाचं परभाः सणि-गो.का. 1-8 
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दव्थभूतलक्षण -पा. स्. 2-3-21 
इदं वा अग्र नेव फिचन- तै. वा. 2-2-9 
इदं सर्वमसत- ते. उ 2-8-1 
इदं सर्व यदेयमात्मा- वर. 2-41-6 
इन्द्रजाटमिव मायामयम्- मे. 4-2 
इन्द्रा वृत्राय ते. व्रा. 1-7-6 
इमां शङ्का-भाम. 2-1-13 

इयं गोः करय्या-? 
दृह जन्मनि कपायित्--मी. छा. 239 

(ड) 

ईशाना भूतभव्यस्य--कट. 2-4-12 
ईष्वराभदाज्ीवस्यापि--चां. मा. (अर्थानुवाद) 3-2-; 

ईम्चरस्य परिणामवत्व- (पदाथखण्डन) 

श्वरापाधिसच्प्रधानमाया- तत्वदी. 

ईक्षतेनोशब्दम्- व्र. स्ू. 1-1-5 

# १। 

~ „¬ .८५~ 

९ 

(उ) 

उक्तस्थले शारी राजन्यत्व-मणि. ई. वा. {9 पु. 
उश्चे्रचा क्रियत-आपस्तम्यपरिमाषा 1-7 
उतास्रतत्वस्यरानः- पुरुपमुक्त 2 
उत्तरवेयामचिश्चीयत -तै. आ. 1-26 
उत्तरवद्यामभ निदधाति-? 
उत्पादकाप्रतिद्धन्द्ित्वात्-(पदाथखण्डनरीका) 
उद्रमन्तर कुरुते- ते. उ. 2-7 
उद्रीतमतत्परम तु चद्म-भ्व. 1-1 
उद्भिदा यजेत-? 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्- गीता ‡-54 
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उपयुपरिात्-पा. सू. +-84 
उपाद्यु चरन्त? 
उभयथा च दोषात्--च्र. स्ू. 2-2-16, 23 
उभाभ्यां साय हयते- तै. ना. 2-2-2 
उभे सत्वे प्षचियाच्पचत्त-भा. उद्यो. +2-4 
उरूप्रथस्व-प्रधरयति-आ. श्रौ. ख्. 1-25-3 

(क) 
ऋत.ऽथ यत्परतीयेत--भाग. 2-9-33 
ऋतं पिचन्तौ सुकतस्य-- कट 1-23-1 
ऋते सत्य तथा घमेः--? 

(प) 

एक एवाद्वितीयाऽसौ- ? 
पकधेवानुद्धघ्रव्यम्- वृ. --{--20) 
पक पद्मृक्त्वा-खण्डन 1-9; 
एकमेव ज्ञानम्-पञ्चपा. 
एकमवाद्धितीयम्--छा. ८-2-] 

एकस्मिन्भदाभावात्- ग.सू. +-2-11 
एकराब्दोऽयं वहथेः--महाभाष्य 1-1-24 
एकराब्दरोऽयमन्य- केयर 4-11-9: 
एकः समस्त--चवि. पु. 2-16-2> 
एङ्हस्वात्सम्बुद्धेः- पा. ख्. 6-1-69 
एतत्सव सनः 1-5-3 
पतावदर खल्व. -{-3-15 

(एतद्रा) यन्माद्यणानि पञ्च दवीपि- 2 

एतस्माजायते प्राणः--ञ उ. 2-1-: 
पतस्येव रेवतीषु? 
पतन मिथ्याङशब्दस्य-- न्यास 1-53-7 
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एवमीश्वर जीच च - -। पदाथखण्डनटीकरा 

एवमक्रच चत्वारः--तन्ञ.वा. (0 पुट। 
पवमेषोऽश्रदापाऽपि--लन्च.चा. (1/0 पुट, 
एवमेवेतच्छेत--वृ. -1- 1) 
एचपेवेपा माया- च. उ. ता. \ खण्ड. 
पवमवास्मादात्मनः- तृ. -1-0) 
एच ज्ञाते तु मगवान्-चि. पु. 2-19-4) 
पव् विदित्वा पर्मात्मरूपे- के 
एय सौम्य स आदद भवनि- ऋ. 6-1-64 
पष त आन्मा-वर. 3-- 
एष पच परम आनन्दः वु. +->--ः) 

एषतु वा अतिकव्दनि--ा. 1-16-। 

पष रोकपालः --कौष्ठीनकिव्राह्मणापनिपत् >-9 
एष सतुर्विघरण-- वृ. ~ 1--> 

षे 

प 
पेतदात्म्यभिद् सव-- छा. ८-68-7 
फन्दा गाहपदयं-- 
फेर कृत्वोद्धयं-ताण्डयत्राह्मणम् &-6 -10 

ओ 
आषाधघेवनस्पतयः-- 
ओषधे आयस्वैनम्- ने स. 1-3-1 

ओ 
ओत्पात्तकस्तु- जे. स्. 1-1-5 
ओदुम्वसी सवौ-? 
ओं दुम्री स्प्ृषा-? 

क 
कथमसतः सज्ञायत--छा. 6-2-2 
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कथ पुनः कारणत्वमवसयम्-- खण्डन 1-28 पुर. 
कदाचन स्तनरयसच-क. ख. 6-4-19 

करणव्बवदहारस्तु- न्या. कु. -+-26 पुर. 
कविमनीपी-इ.उ. ४ 
कतो विज्ञानात्मा पुरपः- यश्च. +- 
कती शाखाथंवच्वात्- च. ष्. 2->-3: 
कसपयव्यात्मनात्मानम्- गौ. का. 2-12 
कण्ठाय क्रमणे- पा.सू. 3-1-1- 
कषाय कमेभिः पके मोक्चः 
कसिमिश्च मगवो विज्ञात-मु. उ. 1-1-3 
कस्मिन्वहमुत्करान्ते-प्रश्च. 6-> 
कदछन्दसां यागम्--क. सं. 8-6-16 

कदरिपतश्चन्निवतत--? 
का तदस्तु गतिः--खण्डन. 1-309 (39 श्छ) 

कामः सङुल्पः- वृ. 1-5-32 
कामा यमस्य हदि छिताः वु. +-4- 

कारणसवन्ध उत्प्रात्तः- तच्यकामुदी. 

कायत्वहेतुस्योपादाएन-मणि ३. वा. 
कायोत्मना तु नानात्वम्- च. स्. भा. 1-1--+ (भट 

भास्कर) 

का सास्रो गतिरिति--छा. 1-8--+ 
किति च-पा. सू. 1-2-18 

कि्चिदेष विप्रयत्वं -(रिरोमणि) 

किंत कृष्णन्ति कीकटेषु--ऋ. स. 3-3-2] 
कुत एतदागात्-- ब. 2-1-16 
कूरस्थोऽद्वितीयः-? 

कृता तविमागेन--स्या. कु. +-9, 

कृचिमाङ्चिभयोः- वेया. परि, 
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कृदन्तेन हि कारकविषिष्म् 
छजोऽकमकतापरत्तः--ठ. भ. सा. : 

काचद्च्र बरल्यचुवतयन्ति - कारिका (1-1-92 

कवलो निगुणः-- श्व. 6-11 
केशदमश्च वपत- तै. स. ८-1-1 
को भवानिति निदेशः- वि. पु. अथोनुचादः 

कच प्रयक्षतः प्राप्म्--ः 

क यातं छचप्ियघः--वि. पु. 2-1:-06 
कुत पा. स, 1 

क्रियापदैेकयोगित्व-तम्बवः. 40) 

(ग्) 

गुणवादस्तु-जे. स्. 1-2-10 
गुणादविप्रतिषेधः- ज. सू. 1-2-11 
ग्रहं समाश्रि! 
गृहीत चश्चुः गृहीत श्रो्रम्- चत्र. 2-1-11 

गोत्वविदिण्र एव-? 

गोभिः श्रीणीत-ः 
गौणं छाक्षणिक्रं चति- तन्त्र. ।ठरषु. 
गौरवमेव तद्धतुतायाम्- 

(घ) 

घ्रस्वादिना नाभावप्रल्यक्चता--ः 

ध्ररत्वनेतरभेदनिश्चयेऽपि--? 

घटादिकं सद्रूपे कल्पितम् त्र. सि. 12 पुट (अथानु- 

याद्, 

प्रखादयः स्वानुगतप्रतिभास--प्रमाणमाखा (आनन्द 

चोध) 

प्रटेकाकारधीस्था पञ्चदशी 54 
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भ नि घटोऽ्च दृष्टोन वेति--दाख्दीपिका 1-1-5 (अथानु 
वाद्ः। | 

घ्ररोष्यमित्यसौ व्तिः--पश्चदरी -1; 

। ङ| 

दिति हस्वश्च--पा. स॒. 1 -4- 

(च) 

चतुसखिसद्वाजिनो देव- ते. से. 1-66-9 
चतुद पौणेमासीम्-? 
चत्वारि श्रङ्ा चयो अस्य--याक्ि. उ. {2 अनुवाक 

चक्रव सद्य अद्रागिलाह-ते. चा. 1-1-41 
चित्रया यजत- तै. च. 2-4-५6 
चे्प्रमा, चेत्रगतधमा-तत्वदी. 

(ज) 
जनेः स्वकर्मरितमितात्मनिश्चयैः- ? 
जानतेश्वादुमयाद्दिषु--विवरण 
जीव इश विदुद्धा चित्-? 
जीवस्य जगदुपादानत्व-सि.वि. 1 च्छो.व्या. 
जीवाकाराहवत्तिपरिणत--विषरण 

जवेरावाभासन- न. ड. ता. / खण्ड 
ज्ययान्प्रथिव्याः--छा 3-14-3 

ल्यायानभ्यो छोकभ्यः- छा. 3-11- 
ज्यातिरहं विरजा विपाप्मा--याक्षि. उ. 

स्याततीपि विष्णुः--वि. पु. 2-12-38 

ज्ञाततया अक्ञाततया--विवरण 

जञातुर.थप्रकारास्य ज्ञानत्वात््-विचरण 
ज्ञात्वा देघ-- श्वे. 1-3 

ज्ञानप्रकारयत्वात्-विवरण 
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ज्ञानमुत्प्न पुसाम्-? 
ल्ञानानन्दा्यभश्चत्कान्- चि. पु. -1- 
ज्ञानखरूपा भगवान्--चि. पु. 2-12-2 

ज्ञान यथा सल्यमसत्यमन्यत्-- 

जञाज्ञावीद्ानीशो-- श्व. } + 

त् 

तता मायां परां चक्--हरिवश्ः +-1)६-1; 

ततो यदुत्तरतसर्म--श्व. :--1) 

तत्त समन्वयान्--तर. म्न. 1-1-+ 
नत्परत्वाल्यरत्वाच्च-त्रमाणमाटा 
तच्चज्ञानाघ्चिश्नेयसापिममः- स्यायसूचम 1-11-1 
तच्वपश्चपातो हहि--भाम. ' अध्यास) 

तच्व्रह्यमागं सम्यक्सपन्च-जावालट ५ 

नच्वावेदकमान-स खा. -2-53 

तच्वमस्यादि- चृ. का. 18 

तत्वमसि--च. (^-5-1 

तत्तज पश्चत, ता जाय णक्षन्तन-छा. 6-22-3, 4 

तत्याज सद्-षि. पु. 7-16-2. 

तको माहः- ईदा 
तच तदद्यात्- आप. श्रो. सू. 21-21 
तच्ाथशुल्यं विज्ञानम्- मी. च्छो. 220) पुट 
तजापि पूवेमुपगम्य-स.शा. 2- 
ततरेकत्व वनवत्- भाम. 2-1-15 (अर्थाचुवाद 
तत्रेव सति कतारम्- गीता 11८; 
तत्सत्य स आत्सा--चा. 6-8-17 

तन्सल्यमसौ स आदिवयः--वृ. 5-5- 
तत्सदासीत्- छा. 2-19-1 
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तत्सिद्धिजानि- जे. स्. 1-1-23 
तथा चाप्ररमाणुत्वं स्थृख्त्वान् --भाम 2-2-16 

तथा पिदान्नापरूपाद्वमक्तः--भ्रण्ड :-2-8 

तथा सद्वस्तुनो मेदच्रयम्-प््चदशणी 2-16 
तदथशाखात्-ज. म्. 1-2-31 
तद्ध यमादयमाम्याम्-- न्या. सू-मा +----6(परभाते) 

तद्नन्यत्वमारम्भण--च. ब् 3-1-1+ 
तदाभिध्यानादेव--च्र. सू. 2->-1> 

तद्धावभावमापन्न--घ. पु. 6-17-1; 

तद्वदेव स्थिते यत्त (कौम) 
तद्ापीतः ससार त्र. सू. + -2-8 
तद्ात्मानमेवावेत्-- वृ. 1-4-1() 
तदात्मतख प्रसमीश्षय देद्ी-श्वे. 2- 1 

तदात्मान स्वयमकुख्त्- तै. उ. 2-71-1 
तदा विद्धान्नामरूपाद्धिमुक्तः- मुण्डक 2-2-8 
तदु नायेति कश्चन--कट. 2-1-9 
तदीयता तत्सवन्धिता--वौद्धा-यका 
तदेतजडं मोहात्मकम्-नृ-उ-ता 9 खण्ड 
तदेनन्पथरु दध्यङ्खाथवंणः-- वर. 2-5-19 
तदैक्षत--छा. (८-2-; 
तयन्सदम्रतम्--छा. 8-:-> 
तद्यथा हिरण्य निधिनिहितम्--छा. 8-3- 
त्या यो देवानां प्रयवुध्यत--चु. 1-4-10) 
तद्धिनजज्ञासस्व--ते. उ. 3-1 
तद्धैक आदुः-का. 6-2-1 
तद्धेदं तदयीग्याक्तमासीत्-वृ. 1 -+-1 
तन्मनोऽकर्त-ते. चरा. 2-2-9 
तनूधषिष्ठा- तै. स. 1-2-11 
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तन्वा स्वस्वामिसवन्धः--माण्डरू. भा. आनन्दतीर्थायम् 
तण्डुरक्रयणनद्रा्या-? 

तण्डुलान्विभजेत्- तै. बा. 2-85-9 
तम आसीत्तमसा- ऋ. स. 5-1-1 

तमादेरामप्राक्ष्यः- छा. ६-1-23 
तमेव भान्तम्--कट. 2-2-15 
तमेव विदित्वा- श्व. 3-& 
तस्मादयात्कराचत्-- 

तस्मायच्नास्ति नास्यव--मी. च्छो. 219 पु. 
तस्मादसतः सजायते - छा. 6-2-1 

तस्मादन्तः परिच्छिात्तिः-? 
तस्मादिदं जगदरोषम्-भाग. 10-11-22 
तस्मादुचेकचा क्रियते? 
तस्मदिकाकी न रमत--वु. 1-4> 
तस्मादहीश्चितन--? 
तस्माद्वा पतस्मादात्मनः- तै. उ. 2-] 
तस्मादूम पएवाभ्चर्दिवा--? [खवाद. 
तस्माजन्मान्तरसवन्ध्यात्मास्तित्वे--चृ. रां. भा. [अर्था 
तस्मासपलयक्चदष्टोऽपि-नारदस्य॒तिः 1-7 

तस्मास्पसूतमव्यक्तम्-मोक्च 349-28 

तस्माद्रद्यावेयया-स. शा. 2-168 

तस्माहोकिकपरमाथ- तत्वदौ. 
तस्मान्न ज्ञानाकारोऽथः-? 
तस्मिन्प्रसन्न-वि. पु. 1-11-9) 
तस्य प्रयोगान्तरे निक्षपः- टुप्टीका 6-5-55 
तस्य भासा-कट. :-<-15 

तस्य ह वा एतस्य बह्मणः--छा. ५-3-4 
तस्य चिन्तयतः खष्िम्-मोक्चधरमं 

6; 0 15 
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तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यम्--वृ. 2-1-20 

तर्द्यविद्यां चितताम्--वि. पु. 5-11-14 

तरति स्ोकमात्मवित्-छा. 1-1-23 
तक्तीदिना व्यापकतानिश्चय तु- दीधिति 110 पुट 

तं देवा आत्मानमुपासत--छ. 8-12-6 

तोदष्येण प्रिच्छित्तिः-- तच. 87 पुट 
तानिह वा प्तानि--छा. 8-23-5 

तान्यहं वेद सर्बाणि--गीता. 4-5 
तान्यवानुविनर्यति- बृ. 2-4-14 
तुच्छस्य विरोषणाभावात् वौद्धा 
तुच्छेनाभ्बपिहितम्- क. स. 8-17-1 

तुरीय सपरदक्सदा (तुर्ये तत्स्टक्सदा)- गौ. का. 12 
तुस्याथेत्वेऽपि तेनेषः-श्छो. 219 पुर 
तजोऽतस्तथा द्याद--च. स्. 2-3-20 

(प्राणा वे स्यं) तेषामेष स्यः. 2-1-20 
तेषामर्थेन सवन्यः- जे. सू. 3-1-प 
चयमेतत्स्वप्रम्- नृ. उ. ता. खण्ड 
चिगुणा प्रकृतिमाया -? 
िबद्रदिष्पवमानः--? 
ऋणि ह वै यक्घस्योदयणि--? 
(अश्वमेध) धातक्या दीक्षणया- ! 
त्वगिन्द्रियस्य साक्चादाधासे देहः--विवरण 

त्सराचा पषा यज्ञस्य! 

(द्) 

दण्डत्वादिकमेव--? 

दण्डी पेषानन्वाह--? 
दृक्षिणोत्तयाभ्यमतुसुच्--पा. सू. 5-3-28 
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द्दायन्ति चाभावाद्धावोत्पत्तिम्- शां. भा. 2 2-26 
ददाति मद्यम्-क. स. >-1-1] 
दधा जुदाति-? 
दधि मधुघतम्- तै. स. 2-:- 
द राषैरपण -? 
दरीपूणेमाक्ताम्यां स्वर्ग --? 
दिकरशब्देम्यः-पा.म्. 5-23-2; 

दुण्रज्ञनगृ्ीताथ- छा. 2 

ददयत त्वग्रियया--कटठ. 1-:-1:; 

टच पुण्ये च पापं चव. 1-५-1; 
देवादिमदेऽपध्वस्न-वि. पु. 2-14-3: 

दवाः परमात्मानं मूरित्युपासांचकुः--पे. आ. 2 -1-8 
देदेन्द्रियवुद्धि नास्ति? 
देशवद्धमुपांद्ुन्वम्- ज. सू. ५-1-20 
देहयोगादा सोऽपि-च. सू. :-2-6 

द्रव्यार्जनोदेरेन--श्ावरमा. +-1-2 (अथौनुवादः) 

द्रव्यस्य (कायस्य) गुणसमुदाय-- कल्पतरु 2-2-16 
दरष्टव्यमात्मवद्िष्णुः-वि. पु. 2-19-4 
द्रष्टव्यः ्रोतव्यः-वू. 2-4-; 
द्वयोः प्रणयन्ति, तस्माटराभ्यागैति-! 
दासुपणं -मु. उ. 3-1-1 
द्वितीयगामी न दहि रखब्डः-! 

द्वितीयाद्वै मयम्-वृ. 1-+-) 
दविपश्चाशदनयोवङ्कयः-- 
दे सत्व समुपाश्रय--? 

दवेत न विद्यत इति- 
म दरो वि वदमानावेवायातो- (वाजसनेयि) 
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(ध) 

धर्मस्य तदतद्रुप--! 
धम्यरो सवेमभ्रान्तम्-? 
धाता यथापूयैमकरपयत्--ते. या. उ. 1 अनुवाक 
धातंसवन्धे प्रयया पा. सु; 5-4-1 

धीविपयेयस्पेयम्--वृ. वातिकम् 1-5-12: 
धूमविरोपादो चन्दन-! 
घनुर्दक्षिणा- तै. आ. 1-82 
धरवमशरवेषु -कट. ?-1-2 
ध्रवा यौः धवा पृथिवी -क. स. 8-8-31 
धरयो राजा-क्र. स. 8-8-21 
ध्यायतीव टेटायतीव-वृ. 4-53-7 

(न) 
न ऊति त्वक्ियते किचन-- ऋ. स. 8-6-13 
त कठञ्च मक्षयेत- 
न कंचन काम कामयते--वृ. 4-3-19 

नका सट्-पा.स्. 1-2-18 
न ग्राहमेदमवधूय- योद्धा. 153 पुट 
न च तस्य माचिको देरा-वोद्धा. 15) पुर 
न चतुखिरादिति वरेयात्-? 
त चना 

न च निरुपास्योपादानता--विवरणम् 1-1- 
न च पक्षतरते स्वभ्याधातकत्पेन- 
न चश्चुषा गृह्यते-मु. उ. 5-1-8 
न चेदनुभवव्याधिः--यातिंक 5-4-108 
न चदिहावदीत्--के. उ. ?-४ 
न जीणमल्यद्वासाः-गौ. घर्म. 9-4 
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न त्रं यन्न सुचारुपङ्कजम्-- भट. 2-19 
न ततर रथान रथयोगाः-- चृ. --3-10 

न तदस्ति सुख खोक--त्र. वा. 2-4-85 
नत विदाथय इमाः-क.स. 5-3-11 
न तावन्मिथ्याराब्दः-पञ्चपा 

नतु तष्ितीयमस्तिं- व. 4-23-2: 

न तौ परो करोते? 

न देवता्िशब्दक्रियम्- ज. स्. 6-3-18 
नयु ब्रह्यात्माचुभव-पविवरण 

नयु नेश्वरज्ञानं प्रमा--न्या-कुसु. +-5 (च्छा. अवतारिका) 
न पुण्यपापे मम नास्ति-के.ड 
नपुंसकस्य इख्चः- पा. सू 7-1-72) 
न परथिव्यामभिश्चेतव्यः- ते. स. 5-2-17 
न प्रेय सज्ञास्ति-चव. 2-4-12 
न वुद्धि मदैयन्दघ्रः-- पञ्चदशी 9-91 
न निद्रां नैव च स्वम्रम्--गौ. का. 1-14 
न भूतकाटस्पृक्प्रयक्-वातिकसारः 197 पुट 

न लिप्यते खोकदुः्खेन -कट. 2-2-11 
न दुमताङ्गस्य- पा. सू. 1-1-63 
न विधो परः राब्दाथः-? 
न वैश्वदेवे उत्तरवेदिम्-- 
न दुद्रयाजिनः श्राद्धे? 
न सन्नासन्न--शा-- द 2--5 
न सुषु्तिगविज्ञानम्-वातिकसारः 196 पु. 
न सोऽस्ति प्रत्ययो खोके य्र काटो न भासते-? 
न स्वर्गं सछकमतिनयेदिति- छा. 1-8-5 

न हि कस्याणरूत्क्ित्--गीता 6-4 

न हि प्रमातृणामनिवेचनात्-- खण्डन 
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न हिस्यात्- 
न दछयनुमितिकाखाविद्यमानः--अद्धेतर्लम् 
न द्यल्पवैगुण्ये समवति- शाखदीपिका 12-2-23 
नातिरात्रे षोडरिनम-- 
नात्मानं न परोश्चेव--गौ. का. 1-12 
नात्र काचनं भिदास्ति. उ. ता.` खण्ड? 

नानात्वमवटम्ब्यापि-खण्डन 1-111 (1 क्छ) 
नानिवीच्योऽपि तत्क्षयः--शा. द्. 
नानृतं वदेत्- ते. स. 2-2-5 
नान्तः प्रज्ञम्-प्र. 1 

नान्तरिक्चेऽयिश्चतव्यः- तै. स. 5-2-7 
नान्योऽतोऽस्ति ध्रोता--ब. 3-71-2; 
नान्यः प्रतिवलो छोके--भारत. 
नामाव उपर्ब्धः- ब. सू. ‰-2-28 
नाभावोभऽ्माववेधम्यीत्--न्यायलीलखाघती 20 पुर 
नामधेये गुणश्चतः-- त. सू. 1-4-6 
नामरूपे व्याकरोत्- छा. 6-5-3 
नावान्तरक्रियायोगात्-- तच. 293 पुर 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्- ते. ता. 3-12-9 
नासतोऽदण्रत्वात्- व. स 2-2-26 
नासदासीत्- ते. बा. 2-8-9 ऋ. स. 8-7-17 
नास्सिक्यपरिहारयथेम्- च्छो. 219 पुर 
नाह खल्वयमेवं सस्पत्यात्मानम्--छा. 8-11-2 
नाहमेव ब्रवीमीति होवाच--छा. 7-24-2 
नास्ये सुखमस्ति भूमेव सुखम्- छा. 1-25-1 
निलयो निलयानाम्-कठड 2-2-15 
नित्यानुमवग्राह्यं तमः- तदी 55 पुट 
निमित्तोपजननास्पार्-शाखदीपिका 6-5-54 
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निरनिष्ठो निरवद्यः! 
निख्पद्रवभूताथम्रमाणस्य -? 
निरूपास्यकारणवादिन प्रति-तच्वदी 1-1- 

निरुप(धिकथ्चमकायैदरोनमव--विवरण 18 पुट 

निर्णयात्मनि साधारणे बा-दीधिति 70 पुट 

निवोणमय एवायम्-वि. पु. 6-7-22 
निधय च विकायै च-वे.मू.सा. च्छो. 
निवृत्तेः सषदुःखानाम्-गौ. का. 1-10 
निष्कट निष्कियम्- श्व. 6-19 
निष्प्रपञ्चास्थूखादि- विवरण 
निहतां दस्तिमाया तु-दरिवंश 2-106-90 
नीहारेण प्रावता जस्प्याः- ऋ. स. 8-3-11 
नेति नेति--‰. 2-3-6 
नेह नाना-ब. 4-4-19 
नेः पुण्येन भूषाभिः- सुग्धवोप्रव्याकरण 190 पुर 
नैन कृताकृते तपतः- ब. 4-4-22 

(प) 

पञश्चदशान्याज्यानि-! 

पण्डितं मन्यमानाः कट. 1-2-5 
(गार्हपयये) पलीसंयाजान् जुदोति-? 
पदं मिथ्या कारयते-कारिका. 1-58-7 
पदाथौः षडवेदयत्र-न्याय ीखाबती. 10 पुट 
पदे जुहोति? 
पद्मत्वादिनावयव--ः 
परमाथोऽविनाश्ी-वि. पु. 2-14-24 
परमात्मेति यं प्राहुः- मोक्ष. 349-27 
परस्य तादास्म्यमस्तीति चेत् न्या-कु. 3-106 पुर 
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परस्य भट्टस्य मते- न्या. कू. टका 3-106 
परं ज्योतिरखुपसपद्य-ा.--8-12-2-3 
परागथप्रमेयषु- बृ. वा. 159 च्छो 
पराचः कामानचुयन्ति बाटाः-कट. 2-1- 

पराभेध्यानात्त तिरोहितम्--च. सू. 3-2-5 
परामृतात्परिमुच्यन्ति स्वै-तै.या 5 
परास्य राक्तिर्विंविधेव- श्वे. 6-8 
परिकल्पितोऽपि मरणाय-सं. चा. 2297 
पडयुकामश्चिन्वीत- ते. आ. 1-26 
पश्चात्- पा. खु. 5-5-52 
पर्याम्यचक्चुः- कै-उ. 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि-पुरुषसृक्त. 12 अनु 
पारमार्थिकमद्धैतम्-- खण्डन. 1-132 
पुण्येन पुण्यं टाक नयति- प्रञ्च. 3-1 
पुनः स पक्षी भूत्वा-- चरू. 2-5-17 
पुरत्रये कीडपि-- के. उ. 
पुरस्ता्पतीचोनमश्वस्य--? 
पुरूष पवद भूतम्--भारत 
पुरुष कृष्ण कृष्णदन्त च. पे. आ. 3-2-4 
पुरुषान्न पर कचेत्--कट. 1-3-11 
पुरोडारा चतुधा करोति- 
पुरोडाशानणङ्करु-तै. स. 6-5-1 
पूणाहुल्या सर्वान्कामानवाभ्ुयात्-- 
पूवेसंबन्धनियमे--खण्डन. 1-5 
पूवांधरावराणाम्-पा. सू. 5-3-39 
पृथगात्मान प्रेरितार च- श्व. 1-6 
पृथिवी ब्रह्मत्युपासीत-- 
पृथिवी होतेव्यादि- ते. आ. 3-2 
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परथिव्येतावती-- 

पृथिवी वायुराकाशम्- मोक्ष. 349 -31 

पृष्ठः स्तुवते- 
पौणमास्यां पौणमास्या-? 
पो्वीपय पूवधौवल्यम्- जे. स्. 6-5-54 
प्रकाशस्य सतस्तदीयतामात्रनिवन्धन-वौद्धा. 62 पुट 
प्रकृतेः क्रियमाणानि- गीता. 3-2प 

प्रजापतिरात्मनो वपाम्- ते. स. 2-1-1 
प्रजापतिधरुणाय- ते. स. 2-3--12 
प्रजामेका रक्षत्युञ्यमेका पदमञ्जरी. 4-1-98 
प्रत्यक्षमन॒मान च- मयु. 12-105 

प्रत्यग्याथात्म्यधीरेव- वृ. वा. 18 छो. 

प्रयक्चषवदच्ापि-- कारिका. 

प्रयक्षे चानुमाने च-? 
प्रत्यासन्ना परिणतिरियम्-स. रा. 280 

प्रयस्तमितमभेदं यत्-वि. पु. 6-7-53 
प्रतयक्चादावुत्पन्न ज्ञान-? 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्- वे. वार्तिकम्. 1-1-62 
प्रणिधाननिबन्ध- गौ. सू. 3-2-44 
प्रतियोगिताश्च विशिष्य-दीधेति. 42 पुट 
प्रतियोगिनि दष्ेच- च्छो. 238 पुट. 
प्रथमत्वात्प्रधानत्वात्--शा. द्. 1-1-9 
प्रदिदरोयिषुध्रसनस्य यथा-जोटक. 125 छो. 

प्रदखेन तु सा माया-- हरिवंश 2-106-18 
प्रपश्चोपरामम्--नर. उ. ता. खण्ड 1 
प्रपञ्चो यदि विद्यत-गौ. का. 1-17 
प्रमाणविपयंय- यो. सू. 1-6 
प्रमाणत्वाप्रमाणत्व-? 
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प्रमाणान्यन्तरेणापि--चृ. वार्तिकम् 4-3-101 
प्रमात्वसामान्यस्य-? 
प्रमादाद्वै असुराः-भा. उद्यो. 42-5 
प्रमापदं हि धास्वथेतावच्छदक-? 
प्रमामात्रे नागतो गुणः-? 
प्रच्तिसवादादिना-? 
रवृत्तनाप्यनोचित्यमूलम्-खण्डन. 1-105 (14 च्छो) 
प्रविदयामूढो मूढ इव- चृ. उ. ता. 9 खण्ड 
प्रस्तरमुत्तर बाहिषः सादयति--! 
प्रस्तरादिवाक्यमनन्य--भाम.! 

प्राणच्त उपदधाति- ते. स. 5-3-1 
प्राणाच्करद्वास्--पश्च. 6-\ 
पाणा वै सल्यम्- च. 2-1-20 
प्रावस्यमागमस्येव-! 
प्रयोऽन्यस्पात्- ब. 1-4-8 
प्राभाकरास्तु मितिमाचंशे-? 

(फ) 
फर्व्यपारयोघोतुः- वे. भू. 2 

(ब) ` 
बहवो ज्ञानतपसा-- गीता. 4-10 
बहु निगद्य किमत्र -स. रा. 1-381 

वह्स्प वा स्वराखोक्तम्- ? 
वर्हिदेवसदनम्--? 
बर्हिषि (रजत) न देयम्- तै. स. 1-5-1 
वाघेऽच्ढेऽन्यसाम्याच्किम्-खण्डन. 128 पुट (33 छो) 
वाधेन सोपाधिकता- शा. द्. 2-2-5 
वाधेतोऽपीह वो मनिः- शा. द्. 2-2-85 
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विभव्यल्पश्चतदद्धदः--भा. आ. प. 1 अध्याय 
भ अ <) 6 वोद्धेरभावस्य- कट्पतरु. 2-2-2 

ब्रह्म वा इदमग्र-- व. 1-4-10 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्- तै. उ. 2-1-1 
ब्रह्मवेद ब्ह्यैव भवति मु. उ. 3-2-9 
ब्रह्मास्रजत-? 

[3 ~ ~ € वरह्मेव सन्त्रह्माप्येति- वृ. +-4- 
ब्राह्मणो न हन्तन्यः--? 

ब्रह्मणाऽदहं मनुष्योऽ्हम्--? 
ब्राह्मणाऽस्य मुखमासात्--पुरुषसू्तः. 
ब्राह्मणो यज्ेत--? 
ब्राह्मणो वै सवी देवताः- तै. ब्रा. 1-4-4 

(भ) 

भगवन्नाहमात्मावेत्- मेचा. उ. 1-1 
भवेतां यदि बुक्लस्य--तन्ज. 306 

भावे चोपटन्धे.- च. सू. 2-1-15 
भियते हदयग्रन्थिः- मु. उ. 2-2-85 

भूयश्चान्ते विश्वमायानिचृत्तिः- श्वे. 1-10 
भूतस्रामः स एवायम्--मीता. 8-19 

भूतानीन्द्ियाणि- च. उ. ता.ख. 9 

भूतेभिव्यजायत- -कट. 2-1-17 
भूमा नारायणाख्यः स्यात्-! 
भूयो ऽचुग्रह--राखदीपिका. 1:-22 

भर्व्येव प्रभ्विसिति- णे. आ. ‰-1-8 

भदव्यपदराचच्च--च. सू. 1-1-71 
भेदाभेदनिवृत्यथम्- चि. पु. 2-1 
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भोक्तादिखज-स. शा 2-79 
क ५१ सृषिरित्य (५ 

भोगाथ सषिरित्यन्ये-गो. का. 1-9 

(म) 

मन उदकामन्मीलित इव--? 

मनननिदिध्यासनाभावे- विवरण (अथौञ्ुवाद) 

मनननिदिध्यासनाभ्या--पविचरण. 

मनश्च मन्तव्यं च--प्रञ्च. 48 

मनसावा अग्रे सङ्कलपयति-? 

मनसैव मनो जयत्--? 
मनोमर्यामिद विश्वम्-? 

मनोऽस्य दैवं चश्चुः-? 
मनो होचक्राम- वृ. 6-1-11 
मयश्च शाम्बरश्येव--हरिवशा-? 
मयाध्याक्चेण प्रक्तिः-गीता 9-10 

मयि सर्व प्रति्ठितम्--के. उ. 
मय्यनन्तगुणऽनन्त--? 
महत्तत्वाद्धिक्रुबांणात्-? 
महान्त विभुमाद्मानम्--कट. 1-2-22 
महीधरत्वम्-वि. पु. 2-12-4 
मामसरत रधि- ऋट. स. 7-5-27 

मामिव ये प्रपद्यन्ते- भीता 7-14 

मायामात्र त॒-ब. सू. 3-02-3 
मायाच तमोरूपा-जर.उ.ता. 9 
मायया सनिरुद्धः- श्वे. 4-9 

माया दह्यषा मया सृष्ा- मोक्ष. 347-44 
मायासरग दयितयेप्सितम्--गाग. 11-5-5] 
मायां त॒ प्रकतिम्- श्व. 4-10 
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मितां हृस्वः-पा. सू. 6-4-92 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते- गीता 18-59 
मिथ्याराब्दोऽनिवचनीयतावचनः- पञ्चपा. अध्यास 
मुम्धऽधसपत्तिः परिशेषात्- ज. सू. 3-2-10 
मुख्यं वा- ज्ञे. सू. 1-2-23 
मुमोच धनुसयम्य--हरिवेश 2-106-11 
मूढ इव व्यवहरन्नास्ते नरु. उ. ता. 9 खण्ड 
मृडमद--पा.सू. 1 2; 
म॒त्तिकेयेव सलयम्- छा. 6-1-- 
स॒त्योः स सृत्युमाग्नोति- कट 2-1-10 
मेजावरुणः प्रेष्यति-? 

(य) | 
य आकाशमन्तरो यमयति- वृ. 3-1-12 
य आकारे तिष्ठन-वृ. 3-7-12) 
य आत्मा अपहत-छा. 8-17-1 
य आत्मनि तिष्ठन्- (माध्यन्दिन) 

य एवं विद्धान् पौणमासी- तै. स. 1-6-9 
य पव विद्वानमावास्यां ते. स. 1-6-9 
यच्चिकेत सव्यमित्तन्न मोघम्-ऋ. स. 8-1-17 
यज्ञमानः प्रस्तरः-ः 

यतितव्यं समत्वे च--वि. पु. 1-19-46 
यतो वा इमनि- तै. उ. 3-1 
यत्तदद्ररयमग्राद्यम- मु. 1-1-6 
यत्न दष्िप्थ प्राप्तम्- यो. भा. 4-13 
यत्त कालान्तरेणापि वि. पु. 2-13-100 
यत्नेना्रुमितोऽप्यथ.--वाक्यपदीय 1-54 

यत्परः शाब्दः-? 
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यत्पूर्वसिमन्दास्यन् स्यात्--? 
यत्प्रसादादविद्यादिः- वृ. वा. 4-3-74 
यत्र त्वस्य सवम्- वृ. 4-5-15 
यच नान्यत्परयति---ा. (7-%4 

यत्र दि देतमिव-- वृ. 4-2-15 
यच साध्योपाभ्योः-मणि 
यत्न साध्यहत्वोः--? | 

यत्र यदाषोन्नायकत्वम्-? 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च. स. (1-5-21 

यच्नाविचारितमेव--षिवरण. 

यत्रैष एतत्युक्तोऽभूत् }- केष- चर. 2-1-16 
थत्रेष एतत्पुप्नोऽभूत् ।-तदेषां- वृ. 2-1-17 
यत्स्तदरोष्रका उपदधाति 
यत्साक्षादपरोक्षात्- वृ. :--+-1 
यथा आद्धेधाग्नः- च. 2-4-1८) 
यथा दुन्दुभेः- चरु. 4-5-8, 2-+-7 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः-- मु. 3-2-8 
यथाच तक्षोभयथा- त्र. सू. 2-3-40) 
यथाकाशष्थितः--गीता 96 

यथा वियमानमपि- दीधिति 70 पुर 
यथा वे श्येनो निपद्य--? 
यथा श्रद्ध दक्षिणां ददाति? 
यथा सवेनामत्वम्दपदेषु--? 
यथा सत्यत्वाविरोषेऽपि--माम 
यथा दण््ा प्रसन्नः सन्--? 

यथा सौम्य वयांसि प्रश्च 4-7 
यथा सोम्ेकेन--छा. 6-1-4 
यथास्मिन्नाकाशे- च. 4-3-19 
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यथाद्यय ।द्येक्ो) स्योतिगत्मा- 

यथोद्क दग वृष्रम्--कठ. 2-1-14 

यथोदकं दद्ध टुद्धम्-कट. 2-1-1: 
यदश्च रोहित रुपम्--छा. (-4-। 
यदङ्ग दारुप--क.स. 1-1-2 
यदचरस्तन्वा वाचुघान-क. स. -1-1; 

यदन्यद्वायोरन्तरिक्ताच्च बू. 2-:- 

यद्रा कमसु कास्येपु--छ्. ५ 
यदा्चयाए्रकपाटः- ते. स. 7-6-3 

यदाजिमायन्---) 

यद्ाजिमीयुस्तदाञ्यानाम्-ः 

यदातमतस्ेन तु बह्मतत्वम् - श्च. ?-15 

यदा (चा) न्या भपधघयः-? 

यदा सुपु इलयादि- वृ. 2-1-1५ 

यदाहवनीय जुदोति--ः 
यदि प्रतिदृता-? 
यदि ज्ञान विषयता--) 

यदि प्रमाल्समानाधिकरण-- 

यदि रथन्तरसामा सोमः-ः 

यदिवानो मटिखि--छ्ा. 1-24-1 
यदि शाखेकेशाटोचनन-- तच, 08: पुट 
यदि स्वाभाविकं कतृत्वम-वृ. मा. +, अर्थानुवाद्) 

यदेव मगवान्वेद् वृ. -+-2-+ 
यदेवेह तदमु्र-क. 2-1-10 
यद्धं तच्च प्रर्यति- वु. -{--~-2-) 

यद्तहितमल्यन्तम्- मोक्न 
यद्यग्नि चप्यमाणाः--घ्रौ. 26-1-1 
यद्द्राता जघन्यः- ज. सु. 6-5-58 
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यद्यपि पमासामस्ये--? 

यद्धमेवच्वेन नियमत उपाश्थत्ते--(मणि) 
यन्निष्ठा यन्निरूपिता व्यापिः--? 

यच्निवन्थना हि यत्प्रतीतिः--? 

यवमयश्चरः-? 

यस्तु सर्वाणि भूतनि--ंश. 6 
यस्मात्परं नापरमस्ति- श्वे. 3-9 

यस्मालत्प्रलययतविष्विः-पा. सू. 1-4-12 

यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति- भ्व. 3-9 

यरिमन्पञ्चे पञ्च जनाः- वु. 4---11 
यस्मिन्यौः पृथिवी-मु. उ. 2-2-5 
यस्मिन्सर्वाप्ति मूतानि- ई. उ. 7 
यस्य दुष करणम्--शावरभाष्य 1-1-5 
यस्य देवे परा भकक्तिः- श्वे. 6-2:3 
यस्य प्रासादात्-षि.षपु. 
(यस्योभयं) दविरातिंमाच्छैत् (कति)--? 
यः सयैज्ञः सवेवित्- मु. उ. 1-1-9 
याते अथे अयाशया- तै. स. 1-2-11 
याते अग्ने रजादाया- तै. स. 1-2-11 
याथातसभ्यतोऽथोन-₹.उ. 8 

यादा ब्रह्मणः सत्व? 

या निशा माता 2-69 

यावानथं उदपनि--मीता 2-46 
यावज्ीवमथिदोच्म्-? 

यावत्या वाचा-? 
यां वै काचन ब्राह्यणवतीम्-? 
युक्तेः राब्दान्तराञख--त्र. सू. 2-1-18 
युजानः प्रथमं मनः--भ्वे. 2-1 
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युपे पर्यु वधाति-? 
यु खघाख्यो नदी- परा. स्. 1--+-9 
यन विधिः--पा. सू. 1-1-12 

येनाश्रुतं श्रुतं भवति--छा. £६-1-3 
येनाक्षरं पुषं वेद-मु. उ. 1-2-13 
यय प्रते विचिकित्सा कड 1-1-20 
योऽपि तावत्-्छा. वा. 25) पुट 
योऽन्यथा सन्तमात्मानम्-वलिरखारः 2-4-10 
योनिश्च हि मीयते चत्र. च [-ा 
योऽय दक्षिणऽक्षिणि-धृ. 2-5-4 

येऽसे व्यक्तत्वम्- मोक्ष. :4!,-30 
(सो)रेाऽहकार -मोक्च :39-:3) 
यो धिज्ञान तिष्ठन्- भरू. >; -2 
यो वेदेदं जिच्राीति-छा. 9-12-4 
यो वे धथः सत्यं बे तद्-वृ. 1-4-14 

[क प 

यो धाण्व प्रतिगृह्भत- चे. स. 2-3-1ः 

(र) 

रज्लसपौदिवद्धिश्वम्-ः 
र्मणीयचरगाः- का. 5-10-1 

रूपमेतदनन्तस्य- वि. पु. 2-19-4 
रूप रूप पलिरूपः चु. 2-5-19 

रूप रूप गर्वा यो यचति-ऋ. स. 3-2-20 

(ट) 

रसितं तिचष्ण-ः 

टक्ष्यस्वरूपमपि--ख. रण. 1-5-16 

लिङ्क्ञानसस्कारयाः-पञ्चपा. 

0070 16 
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सोकप्रासिद्धिस्तच्रम्- इष्टसिद्धिः? 
छोकरवत्त ठीटाकेवस्यम् - त. स्. 2-1-3 
सोहितोष्णीषा कत्विजः-! 
वप्रकरणेऽन्य्रापि-वे. वार्तिकम् 
वरुणो वा प्तं न्ति तै. स. 2-3-12 

€ (~ * (~ रो ५ ] ध वत्मनि जुष्छेति- धरौ. स्. 11-6-1: 
वसन्त बाह्मणः- 

वसन्ते व्राह्यण--सापस्तस्वघमे 1-1-19 
क 0 ग ष 

वसन्ते घसन्ते (ल्यातिष्रामन)-भाप. श्रौ. सू. 10-2-; 

वपट्कलतैः प्रथसर मघ्ः-? 

वस्तु राजेति- वि. पू. 2-13-09 
वस्तुश्ुन्यो विकस्वः--योा. सू 19 
वाचारम्भण धिकारः--छा. 6-1-85 

वा चित्तविरागे--पा. ख्. 6-4-91 

वाजपेयेन स्वासल्यकामः-? 
वारस्यायनादीनां बह्छण्यव क्च ्न्वयः--ः 

© 

वायुयेथेको सुचनम्-कट. 5-10 
वायु घृतम्? 

भ्व ~ भ च ० ६ 

वायुं श्चेपिष्ठा देवता--व. स. %-1- 
वार्जन्री पौगमास्याम् (पूर्बमास्ते)-नै. स. 2-5- 
वाद्देवाभिधानस्य-चि. पु. 2-15-2 
विकल्पा षिनिवतेत-- गौ. का. 1-18 
विकासे नामधयम्- छां. (6-1-5 
विक्ञानमानन्डं च्य --बु. 3-9-28 

विज्ञाने परवाथोऽ्स--वि. पु. 2-14-3) 
विज्ञानं यज्ञ ततुते- तै. उ. 2-5-1 
विद्याविध्े-स. शचा. 2-12-8 

विद्धान्नामरूपाष्धिमुक्तः- मुण्ड. 3-2-ए8 
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विधिना त्वेकवाक्यत्वात्- जे सू. 1-1-7 
विधौ विधायक शब्दे--अध्यासमा. व्या. कल्प. 
विनञ्भ्यां नानाजो- पा. स्. 5-2- 
विपर्ययेण तु कमः- ह्य. सू. 2-3-14 

विप्रतिषिद्धघमीणाम्- जे.ख्. 12-2-2: 
विप्रतिषेधाद्धिकस्पः- जे. म्. 6-5-51 
वभागश्रुतः मरायाश्यत्तम्-ज. स्. 6-52-4 

विभूति प्रसव त्वन्ये- गौ. का. 1-7 

वेश्चमहत्नां पिचिच्रत्वास्--सि.वि. ¡च्छो.-व्या 

विभेदजनके- वि. पु. 6-7-16 
विमत ज्ञालव्यातरेकेण--? 

विमुक्तश्च विमुच्यते-कट. 5-1 
पिरुद्धामिति नः क्र प्रव्यथः-भास. 1-1-+ त्र. सि. 

63 पुर. 
विरुद्धवत्पतीयन्ते- -? 

विरोधे त्वनपेक्षम्- जे. स्. 1 
धिवतंवादस्य हि--स. शा. 2-61 
विवष्दपद प्रमाणज्ञानम्- विवरण 100 पुर. 
विविदिषन्ति यज्ञन वृ. 4-4-22 

विशेष्यं नाभिघा गच्छेत्? 

विश्वमन्तरिक्च च-मा, भा. 1-4-41 

विश्वमा पा-क. स. 1-4-14 

विश्वस्य योनिः 

विश्वं सलयम्- ऋ. स. 2-1-- 
विश्वौहि स्थृलभुक्--ग. का. 1-3 

विषयावभासामवात्-धिवरण 1-1-2 

विषयनिरूप्य हि ज्ञानम्- ? 
विषयाविषयौ- तन्न. 88 

५) ) 
८) 
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विषयाचच्छिन्नं फटम्- विवरण. 198 पुट. 

विष्णवे हिपिविष्ठाय- तै. स. :-4-1 

विष्णोरिच्छावरात्वात्त-! 

विहाय जीर्णान्यन्यनि- गीता >- 

वृक्षस्य स्वगतो मेद्ः--पञ्चईती. --15 

बेधर्म्याचच न स्वप्रा्ठिवत्-. स्. 2 
च 

केरोष्यात्त तद्वादः- त्र. स्. :-+- 

वेषम्यनेधेण्ये- त्र. सू. 2-1-24 

ययाप्तिपक्षधमते बरम्- (व्याय--भाः, 

व्रीटीनवहन्ति--भ. शः. [-1५ 
(0 (~ ५५ ॥ ¬ 0 

व्रीदीन्प्रोक्चषति-आ. ‰{. ख. 1-1५: 
0 (~ ् ॥ 
वेदविदो विदित्वा-श्ड. 1-1 

वेदानदधीलय-मनु. 3- 

वेदान्तविज्ञान- मुण्ड. 3-५-6 

(रा) 

दाक््यादन्येन (स्शथोदन्येन) रूपेण- 

राङ्क चदमुमःस्वयेव- न्या. कु. :-77 च्छ) 

राष्दक्ञानानुपाती--यो. सू. 1-9 

द्राष्द्यापार (प्रोत्व्यापार) नानात्वे-तन्ञा. 411 पु. 

राष्दाश्रयत्यादिना-ः 

शरमयं व्हिः-- 
रारीरवाञ्नोभियत्-गीता. 1868-1; 

दारीरस्थोपयि कोस्तेय--गीता. 15-5। 
रारीयाजन्यत्वे व्यथविरोपणत्वसम् द. वादे.मणि. 19 पु. 

शाक्मना शाकः- क. स. 5-1-1 

शारीरश्चोभयेऽपि हि--च. सू. 1-2-20 
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राखफरं प्रयोक्ता र-. सू. 3-7-18 
रास्रस्था बा- ज. स्. 1-3-9 
राख राग्दाथविज्ञानःय् -व्षवरमाष्यम् 1-1-; 

` रशिवमद्वैतम्- प्रन. 7 
रिष्राकोप-ज. सू. 1-23-5; 
शि सवेनामस्थानम्-पा. दू. 1-1-42 

सुद्ध कष्णम्--वु. चा. 1-5--119 
दद्ध (निरूपाधि) च्यते -कस्प. 1-1-1 

श्रतिलिङ्गवाक्य- जे. खु. 3-3-14 
शरतेजताष्वेकारः- ज. खु. >-3-1 
श्रण्वन्तः श्रभ्रेण- चु. 6-1-8 

सयेनन ( अभिश्चरय् ) यज्ेत--! 
श्रोतव्यो मन्दव्यः- चु. 2-4-85 

(ष्य) 

पडस्माकमनादयः-: 

षड्भ्यो दुक् पा. सद्. 1-1-2 
पडिद्ातिवाजिनः-- 
पाड्शतिरिव्येव-? 
पडिरातिश्चतुर्वशदेषाप् ? 
षडिदापतिरस्य वङ्कयः--! 
षोडरिन गरण्डाति- 
ष्णान्ता षट्- परा. सू. 1-1-24 

(स) 

स एवाधस्थात्--छ. 1-25-1 
स एवेदं सवेप्ू- छा. 7-25-1 

स ण इहं प्रविषटः- चु. 1-+ । 
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स एष नेति तेति-वरृ. 3-926 
सङ्गातन्रहणामावात्_ 

सञ्च यज्चाभवत्- ते. उ. 2-6-3 
सति सपन पिदु--हछा. 8-9-2 
सच्च स्वातन्त्यमुदिष्टम्-- भार. 
सचवाच्ावरस्य ध्र. स्. 2-1-16 
सदयत्वं न च समान्यम्- ष्टो. वा. दु. 
सलयस्य सलम- वृ. ?-3-6 
सल्यानृते परिथुनीरय--शां. साप्य (अध्यास) 

सलं चानृतं च-तै. उ. ?-6- 
सलं ज्ञानमनन्तं बरह्म- तै. उ. 2-1-1 
सदे प्रतिषितः कृष्णः- मा. उछा. 60-12 
सदसखस्यैकत्र विधेन षिधिचत्--वौद्धा. 6 पु. 
सदसतोः सवन्धानुप्पत्तेः! 
सद्धाव एष भवतः- वि. पु. 2-12-4 
सद्रह्मामृतवाचकत्वात्-शा. मा. छ. 6-> (अथानु- 

वादः) 

सदेव सोम्येदमग्र शसीह्- छ. 6-2.1 
सदशराष्टण्चिन्तायाः--विभरमधेवेकं 45 श्छ) 
सधीः स्वप्नो भूत(- बृ. +-3-1 
सनत्सुजात यद्रिदम्-भा. उदो. 442-2 
सन्तमसवहृखाकयारिव-{तच्वदी.) 

सन्निपातरक्षणेो विधिः- वै. परि 
सप्तदशानि प्ति? 

सप्रयोजनता तेषाम्-गौ. का. वे. प्र. 1 
स प्राणमसृजत-प्रश्च. 6-4 
स भगवः कस्मिन्परतिष्टितः-छा. 7-24-1 
स भूमि विश्वतो बरृत्वा-पुर. सुक्त 
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146 

169 

275 

481 

समानानेक-- न्या. सू. 1-1-13 
समारोप्यस्य रूपेण-- भाम. 1-2-1 
सम्थगज्ञानविभावखः-स. रा 4-38 

सवन्धिभदात्सत्तेव-- वाक्यपदीय 3-33 
सय .क्ित्चित्प्यति च +->3- 12 

सया हेनन्मददयक्षम्- वृ. 5-4-। 

सरस्वतीमाल्यस्य यजेत ? 

सववतीथदशां सिद्धिः व. वापिकम् -+-3-156 
सवतीथखयां तावत्- च. बापिकम् --3-138 
सव कमो्िख पाथ--गीता -1-33 
स्वं वस्तु क्ञाततया--विवरण 99 पुट 
स्ैप्रपतिपदिकेम्यः-- वै. वातिक 
सवनाखां बुद्धिविषयत्य 
स्वैप्रस्ययवद्ेऽस्मिन्- व्र. पसि. -- 
सर्धं समाप्ोषि--भा. 
सवघैकायपमासाधारणम्? 
सवेस्य कठैत्वादेदव-- विवरण 900 पुट 
सर्वैभरतघु गूढः--श्वे. (-11 
सर्वं कायमभावपुरःसरम्--चिवरण 915 पुट 
स्व खल्विदं ब्रह्म. 3-14-1 
सर्वत परषदात्--वृ. 4-35-1 
सर्य वै तेऽच्नमाघ्रुवल्त-तै. उ. 2-2-1 
सर्वाणि ह वा इमानि-छा. 1-09-1 
सवौपेश्चा च-च. सू. 3-4-26 

सवादनि सर्वनामानि-पा. सू. 1-1-91 

सकः प्रजाः अदरहर्बद्य---छा. 8-23-2 

सवेषु भूतष्योतम् ? 
सर्वैभ्यो दरछपृणमासो ? 



1.~ €~ ~ (< ।~3 ८3 1 (~ ।- ~ {~ 1 {~> (> 1 {~ ~ ~ ~ 44. 

~ ~ {¬ [- (>~ ~) 

{~ 

436 

सवनीये छिद्रापिधानाथत्वाल्- जे. खु. 12-2-8 
सवा पष आत्मा हटि--च्. 8-3-23 

सख वह एष पतस्पिन् सम्प्रसदि- ब 4-3-15 

ख या एष पतदिमिन् स्वश्च. 4-3-16 

सवा एष पतर्मिन् बुद्धाल्दे- वृ. 4-5-11 
सवा पष महानज आत्या--बु. 4-4-22 

सविखासाक्ञानजिच्रचि्वीधः -विषरण 215 पु. (अथा 
उुधष्दः) 

सलि एको द्रष्--. 4-33-3 

संहि क्ता- बु. 4-4-1> 
साधु चल्द्रमाे-हय्रीदश्यकान्य? 

साध्यामावस्तु यस्वस्या--ख्ाक्यपदीपए? 

साध्याभादानेश्चयवाति? 

सपेक्षावु्ष्दे हिन पमितिः--नयविधेक 
सामानाधिकरण्येन. 1-1-85 
सामानाधिकरण्यमन्र परदयाः--स. शा 1-197 

सामानाधिकरण्य मवति--स. रा 1-196 

सितर्गालदिभेदेन-चि. घु. 2-16-2: 
सिहाल्विद्रायितान्-दरिवश्च. 2-106-26 

सुख भगस धिजिज्ञासे- छ. 8-५ 

सुखमस्यात्मनो रूपम्--भाग. 1-15-26 ? 
सुदु रुथायनश्रान्ता---खण्डन. {-91 शो 
सुवर्ण हिरण्यं भायैम्- तै. ऋ. 2-4-4 
खषिशे बा? 

सयुषुष्तिकाटि- कै. उ. 
सुपुत्र विक्ञानशेशस्य--पञ्चफा. 1-1-2 
सया ज्योति्ज्यातिः- तै. ग. 1-1-2 
सूया यथा--कट. 2-2-11 
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सृण्येव जभरस--ऋ.स्नं, ६-6- 

सृणठिस्थति-सं. शा. 1-260 

सष्रूपदधाति- ने. च. 5-53-4 
सत दष्टा समुद्रस्य? 

सयं देवतैश्चत--्ा. 6-3- 
सयं माया--भाग. 3-17-9 
सव हि स्याद्यः त्र. सू. ~-3-38 

सोऽकामस्त- ते. 2-6-2 
सोकर -माक्षघमं 349-30 

सोभासेदं चसम्- तै. स. 2-2-10 
संपिर पञ्नत--श्र. स् 5-21-2 
सोभ्य सटः छरादिश्च? 

सोभ्येदाद्- रै. स. 1-5-1 
सौगतवह्मधादिसे-- खण्डन. 1-71-6 
स्तत मनः! 

स्वच्छेऽन्तःकरणे 2 
स्वताऽसिद्ध-वृ. वा्तकम्. 4-3-16 
स्वतः सिद्धोऽयवा सिदधः- तू. वार्तिकम् 1-3-160 
स्वश्रमायास्वरूपेति- गो. का. 1- 

स्वग्रान्त जागरितान्तं च--करठ. 2-1- 

स्वप्न दरीरम्--वर. {1-3-11 
स्वप्रीस(भयतः--शा. द 2-:-5 

स्वप्नमायागन्ध्वं - गौ. सू. 4-2-31 
स्वप्रकाद्यीमहयायन्दम्- च्. उ. ता. 9 खण्ड 

स्वमर्पतो यथ्ति--आ. ८-85-1 

स्वशकामो यज्ञेत- ते. स. 2-5-5 
स्वरूपतः प्रमाणेवी - चिन्छुखी. 4-4 
स्वात्पयन्यहरः सवेदा नृ.उ.ता 2 
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स्वाधिकरणक्षणभ्वंस ? 

स्वाध्याय प्रयचनाभ्याम्-ते. उ. 1-8-] 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः-- ते. आ. 2-15 
स्वानुर्तमतिजन्पहे तुताम्-स. शा. 1-5-18 
स्वानुरक्तमति अन््रकारणम्-स. शा. 1-2-11 
स्वे महिक्चि-छा. 1-24-1 

स्वेनैव कटिपिते देशे 
स्थानिवददिशः-पा. ख्. 1-1-56 

स्थिरमयुयायिकार्णप्र्--शा. भा. 2-2-26 
स्फरिकमणेषरवोपधान - पञ्चपा (रोदहिव्यमिथ्यात्व- 

विचार. 

हन्तादभिमाः-छा. 6--ः 

हलिस्ंषाम्- पा. सू. 8-3-२2: 
हिरण्यं निधाय चव्यम्? 
हिरण्यं हस्ते भवति? 
हेतविद्धोजादैः--सक्षिप्रसारव्याकरण 
देत्वाच्भावसार्वश्य--स. शा. 1-102 (9 च्छो) 
हे नरस्तं न जानीथ- मा. मा. 7-3-17 

हीर्धीभीः- व. 1-5-3 
क्षीयन्ते चास्य--मु. ड. 2-2-8 

युते आामत्? 
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ऋक्संहिता 
तेत्तरीयसंहिता 

रा. तेत्तरीयव्राह्मणम् 
आ. तेत्तरोयारण्यकम् 

त्र. स्. ब्रह्मसू्म् 
सू. जेमिनिस्रम् 

गा. स्. गोतमसूचरम् (न्याय) 

प्रा. सू. पाणिनीयसूत्रम् 

यो. स्. योगसूत्रम् (पातञ्चट) 
इ. उ. इंशोपनिषत् 
के. उ. केनोपनिषत् 
कठ. कठोपनिषत् 
परश्च. प्रश्नोपनिषत् 
मु. उ. मुण्डकोपनिषत् 
गौ. का. गौडपादकारिका 
तै. उ. तैत्तरीयोपनिषत् 
या. उ. याङ्िक्युपानेषत् 
एे. एेतरेयोपनिषत् 
वृ. वृहदारण्यकोपनिषत् 
छा. छान्दोग्योपनिषत् 
भ्व. श्वेताश्वतरोपनिषत् 
नृ. उ. ता. मृसिदहोत्तरतापनी 

~प. म 

>“ 24 >“ ५ 

यु 

५५>्। धणीयोपानषत् 

केवल्योपनिषत् 
. शा. सेक्चेपशार्ससकम् 

भाम. भामती 
कर्प. कर्पतरुः 
रा. भा. शाकरभाष्यम् 
यो. भा. पातञ्चलख्यागभाष्यम् 
तन्ब. तन्वावा्तिकम् 
मी. शो. मीमांसा श्छोकवार्तिकम् 
पञ्चपा. पञ्चपारिका 
तच्छदी. तत्वदीपरनम् 
भाग. मागवतम् 
भा. भारतम् 
वि. पु. विष्णुपुराणम् 
व्र. सि. ब्रह्मसिद्धिः 
सि. वि. सिद्धान्ताषिन्वुः 
आ. श्रौ. स्. आपस्तम्बश्चोतसूञ्म् 
स्या. कु. न्यायकुसुमाञ्लिः 
वे. भू. सा. बेयाकरणभूषणसारः 
वोद्धा. वोद्धाधिकारः (आत्मतत्व 

विवेकः ) 

रा. द. रांखदर्पणम् 

< * ॐ ~ध (4 

इत्येव रीत्या बोद्धव्यानि । इतरस्सुगयम् ॥ 



20 

समुदितानां कथ्याणां प्रबन्धानां 

८, ^ ९" 

प्रारद्रपतरका. 

श श्रोत्रम्. 

(1) आपस्तम्बघयुष्वसूत्नं व्याख्या्रथोपेतम् 

गृह्यघ््म्, 

(2) खादिरगृद्यसत्ं रुदरस्कन्दीयसदहितम् 
(८) बोधायनगृह्यस्त्र परिरिष्रसदितम् 

(4) गोतमधर्मसूच भस्करि्याख्यासदितम् 

गाक्षानवन्धः, 

) स्मृतिचन्द्रिका (प्रथमसंपुरं सस्कार्काण्डः) 
(6) स्मृतिचद्धिका (द्वितीयसतपुरं आहिककाण्डः) 

(7) स्मृतिचन्द्रिका (तेतीयसपुटं व्यवहारकाण्डः) 

(8) स्पतिचन्दरिका (चतुथंसपुटे म्यवदारकाण्डः) 
(9) स्मृतिचन्धिका (पञ्चमसंपुट श्राद्धकाण्डः .... 

(10) स्मृतिचन्दरिका (षष्सपुटे आद्योचकाण्डः)... 
(11) सरस्वतीपिलखासः प्रतापरुद्रविरचितः 

(व्यवहारमाम्) 

गेष्रर राजकषीयप्राच्यकोशागरि परिष्त् देवनागराकषर 
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अथंश्ाघ्नम्. 

(12) अथशाखं कोटि्खछीयुम् 
(13) अथेन्ञाखपदसूची सपुटं 1 
(14) 1 सपुटं 
(15, ध सपुरं [7 

अरङ्कारश्म्, 
(16) अर्ङ्कारमणिहारः सपुरं । 
(11) ; सपर 
(18) ४ सपुटं 
(1 क सपुरं [प 
(20 काव्यप्रकाशः सङ्कुताख्यरीकाशचुतः 

ष, वेशस्, 
(21) आयवेदस््ं योगानन्दीयव्याख्यपितम् 

ज्योतिर्शाख्म्. 

(22) विद्यामाघक्छीयं चिष्णुशमविरचित- 

मह्दीपिकाख्यथ्याख्यायुतम् 
सपुरं 

(२६) सपुटं [1 

(4) ५ सपुट [1 

(के 

अद्रतबदन्तः, 

(25) अद्वैतसिद्धिः, गुख्चन्दिरोयता संपुटं 1 ... 

(26) # सपरं 11 ... 

(२1) 3 सपुरं 1 ... 

1.3 ॥2 € ॐ 
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विचिषदरैतवेदान्तः. | 
रू. आ. 

76 (28) सर्वार्थसिद्धयाख्यचुत्तिय॒त चच्वमुक्ताकलापः-- 4 0 
भानन्ददायिमी-- भावप्रकाशा---व्याख्या- 

दयोपतः-- सपुरं [. 

भ, 

द्तवद् न्तर, | 

(29) बह्यस्ञ् भाष्यं आनन्दती थीयं तत्वपकारिका-- 4 0 
तात्पर्यचन्द्िका-- प्रकारः सहितम् 
सपर 1]. 

30 (30) ब्रह्मसूजभाष्यं आयन्दरतीथीयं तत्वप्कष्टोका-- 3 0 
तात्पयैचन्द्रिका- यकाः सदितम्-- 

(7, ८4“ 

सपरं [४. 
74 (31) तकताण्डवं स्यायदीपराख्यन्यासख्यायुतम्-- 3 0 

सपुरः 1. 
{7 (32) ५ सपुरं [.... 2 0 

79 (38) ४ त सपुरं [77. .. 2 0 
^ £ 

प्रकणेकम्, 
69 (3) अभिरषिताथचिन्तामर्णिः-सपृटं [. ... 2 0 

(नानारास्ीयेपयसम्रहः). 

(25) यख प्राच्यकोशागारस्थ लिखितग्रन्थसूची : 12 
सविवरणा-प्रथमसपुर-वदाः. 
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